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Geotinklo įrengimo rekomendacijos 

 

 

 Gavus geotinklus reikia patikrinti ar jie yra reikiamos markės pagal projekto nurodymus. 

Gautas geotinklas turi būti geros būklės ir aiškiai pažymėtas. 

Geotinklai transportuojami ir sandėliuojami rulonuose, kurie gali būti sukrauti vienas ant kito, 

bet ne daugiau kaip septyni rulonai į aukštį. Geotinklai gali būti klojami rankomis arba naudojant 

mechanizuotus įrankius. Mechaniniai produkto klojimo įrankiai naudotini tik tokie, kurie nepažeidžia 

geotinklo jo įrengimo metu. Geotinklų rulonų kraštai gali būti aštrūs, todėl dirbant su rulonais rankomis 

reikia naudoti apsaugines pirštines.  

Prieš klojant geotinklą reikia išlyginti žemės paviršių nuo akmenų, medžių šaknų, paties grunto 

iškilimų bei didesnes tuštumas užpilant gruntu ir sutankinant.  

Geotinklas turi būti klojamas tolygiai ant paruošto pagrindo. Jeigu klojimo metu atsiranda 

raukšlių ar klosčių, jas nedelsiant reikia pašalinti ir užtikrinti, kad jos daugiau neatsirastų. Paklotas 

geotinklas turi būti pratemptas, kad užpilant gruntu jis nebūtų atsileidęs. Triašio stabilizuojančio geotinklo 

atveju, jį galima kloti ir skersai, ir išilgai sankasos. 

Jei projekte nenurodyta kitaip, atskiri geotinklo sluoksniai turi persidengti mažiausiai 300 mm 

skersine ir išilgine kryptimis. Esant labai minkštiems gruntams gali būti reikalingas didesnis 

persidengimas arba inkaravimas smeigėmis, norint užtikrinti pastovią geotinklo vietą jo užpylimo metu ar 

jo darbą priklausomai nuo geotinklo tipo. 

Geotinklą galima pjaustyti naudojant diskinį elektrinį pjūklą arba kitą aštrų pjovimo įrankį. 

Pažeistas geotinklo vietas reikia perdengti tos pačios markės geotinklu užleidžiant mažiausiai 300 mm 

skersine bei išilgine kryptimis (jei projekte nenurodyta kitaip). 

Prieš užpilant geotinklą reikia įsitikinti, kad jis yra projektinėje padėtyje ir nėra pažeistas klojant. 

Pažeistos geotinklo vietos nedelsiant turi būti sutaisytos perdengiant jas tos pačios markės geotinklu. 

Atsiradus bet kokiai pražaidai, reikia pranešti inžinieriui. Esant silpniems pagrindams, statybinės 

technikos judėjimas tiesiogiai ant geotinklo yra griežtai draudžiamas. Visų pirma reikia paskleisti 

mažiausiai 150 mm užpildo grunto sluoksnį ir sutankinti nemažiau kaip 95 % pagal Proktorą. Tankinimui 

galima naudoti įprastines šios paskirties mašinas ar mechanizmus, jei projekte nenurodyta kitaip. 
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