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Műszaki leírás 

TerraWay® műgyanta kötésű kavics és kő burkolatok 
 

 
1. Általános ismertetés 

A TerraWay® burkolat kétkomponensű műgyanta és kavics vagy kőzúzalék keveréke, amely megszilárdulás után 

tartós, jól járható felületű, víz és légáteresztő. 

Nagy egybefüggő felületben alakítható ki. Több szín felhasználásával akár változatos mintázatú felszín is építhető 

belőle. 

A ragasztó színtelen. 

Alapanyaga osztályozott, mosott pormentes kavics vagy kőzúzalék, szemcseméret 2/5 mm, mészmentes, kemény 

kőzetek ( pl.: kvarchomok, kvarc, bazalt, gránit ), földnedves vagy száraz, adalékmentes, ezért a felhasznált kavics 

vagy kőzúzalék természetes színét adja vissza. 

Környezetvédelmileg előnyös tulajdonságú: újra hasznosítható, nem veszélyes hulladék, talajvíz semleges, víz és 

légáteresztő, talajpára számára átjárható, halk, kedvező hatású a mikroklímára: kevéssé melegszik nyáron és 

éjszaka jobban lehűl. 

2. Fizikai tulajdonságok 

Alapvető jellemzők „A” típus 

(kavics keverékből) 

„B” típus (kőzúzalék 

keverékből) 

Értékelés jellege 

A burkolat hasító-húzó szilárdsága és 

törőterhelése 

min. 3,6 Mpa 

min. 200 N/mm 

min. 3,0 Mpa 

min. 150 N/mm 

MSZ EN 1338:2003 

A burkolat hajlító szilárdsága karakterisztikus 

min. 5,5 Mpa egyedi 

min. 5,0 MPa 

karakterisztikus 

min. 4,0 Mpa 

egyedi 

min. 3,5 MPa 

MSZ EN 1339:2003 

A burkolat Böhme-féle kopása 

( mm³ / 5000 mm² ) 

≤ 10000 ≤ 25000 MSZ 18290-1:1981 

A burkolat csúszási ellenállása (SRT) ≥ 60 ≥ 60 MSZ EN 1340:2003 

UV sugárzással szembeni ellenállás felületi elszíneződés 

(sárgás árnyalat) 

felületi 

elszíneződés 

(sárgás árnyalat) 

MSZ EN ISO 4892-3:2013 

A burkolat hajlítószilárdsága öregítés 

után 

max. 10 % 

szilárdságcsökkenés 

max. 10 % 

szilárdságcsökkenés 

MSZ EN 1015-11:2000 

(eltérés a szabványtól) 

A burkolat fagyállósága, lehámlás átl. max. 50 g/m² 

egyedi 

max. 100 g/m² 

átl. max. 50 g/m² 

egyedi 

max. 100 g/m² 

MSZ CEN/TS 12390-9:2007 

(eltérés a szabványtól) 

A burkolat hidegviselkedési 

tulajdonsága alacsony 

hőmérsékleten, egytengelyű húzással 

Rhátl. [C°] = 

 -20,6±3,0 

húzószilárdság 

Rh-n[N/mm²]: 2,83 

Rhátl. [C°]= 

 -20,6±3,0 

húzószilárdság 

Rh-n[N/mm²]: 2,83 

MSZ EN 12697-46:2012 
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Nem tűzveszélyes. 

A TerraWay® burkolat víz és légáteresztő. Nyílt pórus szerkezetű. A lehulló csapadék átfolyik rajta és az 

alépítményen keresztül a talajba jut, a talajpára számára is átjárható. 

Zsugorodása kb. 0,1 %. 

3. Kivitelezés módja  

Építéshelyszíni bekeveréssel készített monolit szerkezet. A kivitelezés akkor végezhető, ha a napi átlaghőmérséklet 

10C° felett van. 

Kötésidő 20 ºC-on 6-8 óra, ennek elteltével járható, teljes terhelés három nap múlva. 

Színe természetes hatású, az alapanyagként használt kő színét adja vissza. 

Dilatációs hézagokat 5m-ként kell elkészíteni, a burkolat megszilárdulása után utólagosan.  

4. Felhasználás, ajánlott rétegrendek 

-2,5 cm vastag TerraWay® burkolat, személy forgalomra 
                    2,5 cm TerraWay® réteg 
                    10 cm 4/22 kőzúzalék 
                    20 cm 0/32 kőzúzalék      ( teherbírása : 60 MN/m² ) 

-2,5 cm vastag TerraWay® burkolat, járdák és személyautó forgalomra 1,5 t-ig 
                    2,5 cm TerraWay® réteg 
                    10 cm 4/22 kőzúzalék 
                    20 cm 11/22 kőzúzalék      ( teherbírása : 75 MN/m² ) 
                    20 cm 0/32 kőzúzalék        ( teherbírása : 60 MN/m² ) 

-4 cm vastag TerraWay® burkolat, teherautó forgalomra 3,5 t-ig 
                    4 cm TerraWay® réteg 
                    10 cm 4/22 kőzúzalék 
                    20 cm 11/22 kőzúzalék      ( teherbírása : 90 MN/m² ) 
                    30 cm 0/32 kőzúzalék        ( teherbírása : 60 MN/m² ) 

- 4 cm vastag TerraWay® burkolat, alkalmi teherautó forgalomra 12 t-ig 
                    4 cm TerraWay® réteg 
                    10 cm 5/11 kőzúzalék 
                    30 cm 11/22 kőzúzalék      ( teherbírása : 90 MN/m² ) 
                    30 cm 0/32 kőzúzalék        ( teherbírása : 60 MN/m² ) 

-4 cm vastag TerraWay® burkolat, alkalmi teherautó forgalomra 18 t-ig 
                    4 cm TerraWay® réteg 
                    10 cm 4/22 kőzúzalék 
                    30 cm 11/22 kőzúzalék      ( teherbírása : 120 MN/m² ) 
                    40 cm 0/32 kőzúzalék        ( teherbírása : 90 MN/m² ) 

 
 
TerraWay Magyarország Kft. 
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