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Mô tả qua về vải địa kỹ thuật VNT80 không dệt 

 Tên sản phẩm: Vải địa kỹ thuật VNT80 

 Mã sản phẩm: VNT80 

 Xuất xứ: Việt Nam 

 Quy cách: Dạng cuộn 

 Màu sắc: Màu trắng 

 Chiều dày: 3,2 mm 

 Chiều dài: 100 m 

 Chiều rộng: 4 m 

 Lưu trữ: Ở nơi khô ráo, sạch sẽ và tránh ánh nắng mặt trời 

 
Vải địa kỹ thuật VNT80 

Thông số kỹ thuật 
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CHỈ TIÊU PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐƠN VỊ VNT80 

Cường lực chịu kéo ASTM D – 4595 kN/m 40 

Khối lượng đơn vị ASTM D – 5261 g/m2 550 

Hệ số thấm ASTM D – 4491 10-4m/s 30 

Độ giãn dài ASTM D – 4632 % 80 

Lực kéo giật ASTM D – 4632 N 2457 

Lực chịu xé lớn nhất ASTMD – 4533 N 958 

Lực kháng xuyên CBR ASTM D – 6241 N   6.514 

Lực đâm thủng thanh ASTMD – 4833 N 1202 

Kích thước lỗ 095 ASTM D – 4751 mm <0,075 

Diện tích 
 

m2   400 

Lợi ích khi dùng vải địa kỹ thuật VNT80 không dệt 

 Vải địa kỹ thuật VNT80 được sản xuất tại Việt Nam chất lượng cao 

 Loại vải này thường được sản xuất từ polypropylene hoặc polyester. 

 Được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực đời sống như thủy lợi, môi trường, giao 
thông. 

 Có khả năng phân cách, lọc, bảo vệ, gia cường và thoát nước 

 Vải có khả năng chống hư hỏng trong thi công và lắp đặt 

 Vải có các đặc điểm thích hợp về lọc ngược và thoát nước 

 Độ bền cao khi tiếp xúc với ánh sáng 

 Cải thiện các lớp đất đắp và kéo dài tuổi thọ công trình 

 Thiết kế dạng cuộn đơn giản, dễ dàng vận chuyển  

 Không có chất độc hại, an toàn với con người khi dùng  
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Vải địa kỹ thuật 

Các ứng dụng của vải địa kỹ thuật VNT80  

Ngày nay nhờ sở hữu nhiều ưu điểm cho nên vải địa kỹ thuật VNT80 không dệt mới 
được sử dụng cho:  

 Sử dụng cho các công trình cầu đường, giao thông  

 Sử dụng cho các công trình thủy lợi  

 Sử dụng cho hoạt động nông nghiệp  

 Sử dụng cho hệ thống ống nước 

 Sử dụng cho công trình đê kè, sông biển  
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Hạng mục ứng dụng vải địa 

Quy trình thi công vải địa kỹ thuật VNT80 không dệt  

Chuẩn bị bề mặt  

Mặt bằng trước khi trải vải cần phải được phát quang và dọn sạch gốc cây; bóc bỏ hữu 
cơ và các vật liệu không phù hợp khác, đào đắp đến cao độ thiết kế. Vải địa kĩ thuật 
phải đảm bảo không bị chọc thủng trong quá trình thi công như bị thủng bởi các vật liệu 
sắc cạnh như sỏi, đá và vật cứng xuyên thủng; hoặc lớp đất đắp không đủ dày trong khi 
đổ đất. Với trường hợp sau, chiều dày thiết kế tối thiểu của lớp đắp cần phải được duy 
trì trong suốt quá trình thi công. Để ngăn ngừa vải bị chọc thủng trong thi công; người 
ta thường tính toán các thông số sau để xác định tính kháng chọc thủng sau. 

 Chiều dày lớp đất đắp đầu tiên trên mặt vải, phụ thuộc vào giá trị CBR của đất 
nền bên dưới lớp vải địa kỹ thuật VNT80 

 Sự hiện hữu của vật cứng, sỏi, đá trong đất đắp đặc biệt là đối với đất lẫn sạn 
sỏi 

 Loại thiết bị thi công, tải trọng và diện tích tiếp xúc của bánh xe và từ đó gây 
ra áp lực tác dụng tạo cao trình mặt lớp vải 
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Cách trải vải VNT 

Công tác trải vải địa  

Công việc thi công lớp vải phải tiến hành trên toàn bộ phạm vi của nền 

Khi sử dụng vải với mục đích ngăn cách nên trải theo chiều cuộn của vài trùng với 
hướng di chuyển chính của thiết bị thi công. 

Khi sử dụng vải địa kỹ thuật VNT80 phải trải theo chiều cuộn của vải có hướng thẳng 
góc với tim đường. Các nếp nhăn và nếp gấp phải được kéo thẳng, nếu cần phải dùng 
bao cát hoặc ghim sắt (hoặc cọc gỗ) để cố định các mép vải nhằm bảo đảm các tấm vải 
không bị nhăn hoặc dịch chuyển trong quá trình trải vải và đắp đất trên mặt vải. 

Nếu không có quy định cụ thể trong đồ án thiết kế; thì thời gian tối đa kể từ khi trải vải 
cho đến khi đắp phủ kín mặt vải không được quá 7 ngày. Không cho phép thiết bị thi 
công đi lại trực tiếp trên mặt vải. 

Nếu cần ghép, nối vải. Cần sử dụng máy khâu chuyên dụng. Nếu nối chồng mí, phải 
đảm bảo: 

 Chiều rộng mối nối chồng không vượt quá 500mm 

 Đường gập nối có đường viền lớn hơn 100mm 
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 Đường khâu cách biên 5 đến 15cm 

 Khoảng cách các mũi chỉ từ 7 đến 10cm 

Lưu ý: Đối với vải không khâu, được khuyến cáo không nên trải quá 8m trước khi đổ đá 
để tránh khoảng phủ bì bị tách rời 

 

Hình ảnh vải địa 
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