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A especificação dos produtos pode ser alterada sem prévia comunicação. A escolha e o uso de nossos produtos devem ser feitos por profissional habilitado. O desempenho dos parâmetros apresentados reflete a expectativa de Strata Systems, Inc, a qual é baseada em testes realizados de acordo com os métodos 
propostos na normatização tecnicamente reconhecida. A venda desses produtos deve estar sujeita aos termos e condições estabelecidos pela política de Strata Systems, Inc. Estes devem estabelecer que Strata Systems, Inc não será responsabilizada por eventuais danos e devem incluir de maneira expressa a 
garantia a que se limitam seus produtos. Qualquer outra garantia comercial e de funcionalidade para propósitos particulares é repudiado por Strata Systems, Inc. Nenhum agente, funcionário ou representante está autorizado a modificar este repúdio assumido por Strata Systems, Inc. 

STRATAWEB® é um sistema leve e forte de confinamento celular, tridimensional em formato de favo, que oferece soluções únicas e 
ecologicamente corretas para os vários desafios da engenharia civil. Projetada para a diversidade, STRATAWEB® pode ser utilizada em diversos 
setores, tais como estradas, ferrovias, portos e outros. 

Especificação técnica  

Propriedades do produto Unidade SW356 SW445 SW660 SW712 

Altura da célula cm 7,5 – 10 – 15 - 20 

Dimensão média da célula (±10%) 

cm 

16 20 30 35 

Área Nominal da célula (±10%) cm² 289 460 1000 1206 

Dimensão da peça expandida (±3%) 
Largura m 2,56 2,56 2,44 2,56 

Comprimento m 6,52 8,35 12,63 13,72 

Área da peça expandida (±3%) m² 16,7 21,4 30,8 35,1 

Propriedade da junta 
Altura da célula 

cm 7,5 10 15 20 

Resistência transversal das juntas (USACE TR GL-86-19, 

Ap.A) 
N 1065 1420 2130 2840 

Propriedades do material 

Matéria-prima   100% PEAD 

Densidade do polímero (ASTM D 1505) g/cm³ 0,935 - 0,965 

Resistência ao Stress-crack (ASTM D 1693) h >500 

Adição de Negro de Fumo (ASTM D 1606) % min. 1,5 

Espessura das faixas (ASTM D 5199) mm min. 1,3 

Perfurações 

  

As faixas de polietileno são perfuradas em linha com furos de 

diâmetro máximo de 10mm. A área perfurada é menor do que 12% da 

área de superfície de cada célula 
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