
Studiu de caz 
România, 2006

Reabilitarea Autostrăzii A1 
Bucureşti – Piteşti km 27+000 - km 43+000  

Instalarea unui nou strat de asfalt peste suprafaţa din dale de 
beton existentă 
TenCate dezvoltă și produce materiale 
performante, economice cu rezultate 
excelente în practică iar datorită colaborării 
de succes cu clienții săi oferă soluții 
remarcabile în domeniu. 

PROIECTUL 
Autostrada Bucureşti - Piteşti este de o 
importanţă cheie pentru economia 
românească iar reabilitarea acesteia a 
reprezentat o investiţie strategică pentru 
guvernul român. 

PROVOCAREA 
Suprafaţa existentă a constat din dale de 
beton vechi si a prezentat fisuri considerabile. 
Noul strat a necesitat ranforsare pentru a 
preveni formarea fisurilor astfel că  asistenţa 
tehnică pusă la dispoziţie de TenCate şi 
experienţa au asigurat soluţia economică şi 
durabilă pentru acest proiect. 

SOLUŢIA 
După analizarea datelor s-a decis că 
materialul antifisura TenCate PGM-G50 ID, 
saturat cu cantitatea optimă de bitum, se va 
instala sub stratul de asfalt al drumului. 

Liantul se topeşte în timpul aplicării 
asfaltului fierbinte astfel că se stabileste 
o aderenţă între straturi.

Datele proiectului: 

Aplicaţia: Strat antifisură 

Locaţia: România 

Data: Iulie- August 2006 

Produs: PGM-G50 ID 

Cantitatea: 370.000 m2 

Beneficiar: CNANDR 
România 

Constructor:  
Euroconstruct Trading ‘98 

Proiectant: 
Search Corporation  

Distribuitor: Rompolykem 
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Informaţiile oferite sunt după toate cunoştinţele noastre adevărate şi 
corecte, cu toate acestea noi rezultate ale cercetării şi experienţe 
practice pot face reviziile necesare. Informaţiile prezentate nu 
consituie nicio garanţie sau responsabilitate. Nu este în intenţia 
noastră de a încălca licenţe sau drepturi de autor.

Reabilitarea Autostrăzii A1 

Rolele de PGM sunt montate pe grinzi de instalare de 3.8 m Instalarea materialului PGM-G50 ID 

Este posibil traficul ocazional pe suprafaţa materialului... ...dar traficul principal a fost direcţionat pe celălalt sens de 
mers 

Instalarea stratului de binder 4 ani mai tarziu- drumul nu prezintă fisuri 
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