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CATÁLOGO DE GEOSSINTÉTICOS

© Pixelthat | Dreamstime.com

GEOSSINTÉTICOS
Geossintéticos são produtos poliméricos industrializados, desenvolvidos para
utilização em obras geotécnicas, desempenhando funções de reforço, filtração,
drenagem, separação, impermeabilização e controle de erosão superficial.
GEOX é a linha de geossintéticos da Neomatex, empresa especializada no fornecimento
de têxteis técnicos para construção civil e engenharia ambiental, agora com atuação
focada no mercado da geotecnia brasileira.

FUNÇÕES:

separação

filtração

reforço

proteção

drenagem

bloqueio de fluxo

GEOTÊXTEIS
O geotêxtil é um material têxtil bidimensional permeável, composto de filamentos
contínuos ou fibras cortadas que formam estruturas tecidas ou nãotecidas. Apresentam
propriedades mecânicas e hidráulicas específicas para atender diferentes funções
em obras geotécnicas como separação, proteção, filtração, drenagem e reforço.

GEOTÊXTIL NÃOTECIDO AGULHADO

GEOTÊXTIL NÃOTECIDO AGULHADO
100% POLIÉSTER (PET)
GEOX GT RT
Produto constituído de filamentos contínuos interligados
mecanicamente por processo de agulhagem.
Sua característica predominante é a resistência mecânica.
A família de produtos GEOX GT RT apresenta resistências à
tração entre 5 kN/m e 40 kN/m.

GEOTÊXTIL NÃOTECIDO AGULHADO
GEOX GT GR
Produto constituído de fibras cortadas interligadas mecanicamente
por processo de agulhagem.
Suas características predominantes são as hidráulicas.
Gramaturas de 100 g/m² a 600 g/m².

GEOTÊXTIL TECIDO
GEOTÊXTIL TECIDO
GEOX GTW
O geotêxtil tecido é resultante do entrelaçamento de fios,
monofilamentos ou laminetes nas direções de trama e urdume.
Apresenta resistência à corrosão, flexibilidade, permeabilidade
e fácil aplicação.
Resistências à tração: 38 kN/m a 180 kN/m.

GEOCOMPOSTO
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Material industrializado constituído pela associação ou
superposição de um ou mais geossintéticos entre si ou até
mesmo com outros produtos para desempenhar uma
determinada função.

GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM
GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM
GEOX GCD 2X
Produto cuja função é a drenagem. Composto
por núcleo de georrede com duas faces em
geotêxtil nãotecido agulhado.
Apresenta alta permeabilidade para filtração,
excelente drenagem, baixo alongamento,
características uniformes nas deformações
vertical e horizontal, alternativa às trincheiras
convencionais.

GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM
GEOX GCD XP
Produto composto por geotêxtil nãotecido e
geoespaçador, tem a função de drenagem
para captação.
Apresenta facilidade de instalação, facilidade
de transporte e armazenagem, características
uniformes nas deformações vertical e horizontal.
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GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM
GEOX GCD 3D
O produto é constituído por uma geomanta tridimensional
para drenagem revestida de geotextil agulhado.
A principal função do geotêxtil é filtrar as partículas finas do
solo para evitar o entupimento. Produto disponível nos
formatos de manta, cilíndrico e retangular.

GEOCOMPOSTO ARGILOSO PARA
BARREIRA IMPERMEABILIZANTE
GEOX GCL
Compósito de alto desempenho composto
de duas camadas de geotêxteis com um
núcleo uniforme de argila bentonítica sódica para
formar uma barreira impermeabilizante.
As fibras do geotêxtil nãotecido são agulhadas através
da camada de bentonita e incorporadas ao geotêxtil da
camada oposta.
Quando o núcleo é hidratado em condição de confinamento, a
bentonita incha e forma uma camada de argila de baixa permeabilidade com
a proteção hidráulica equivalente à de várias camadas de argila compactada.

GEOGRELHA
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Material com função para reforço apresenta alta resistência
à tração e tem sua estrutura em forma de grelha.
Quando confinadas as aberturas permitem sua interação
com o meio.

GEOGRELHA EXTRUDADA
GEOGRELHA EXTRUDADA BIDIRECIONAL DE
POLIPROPILENO
GEOX GG EB
Fabricado pelo processo de extrusão, este material
apresenta elevada resistência à tração nas duas
direções, longitudinal e transversal.
A estrutura de grelha oferece forças difusas no solo.
Aplicável para aumentar a capacidade de carga do leito do pavimento e
prolongar o ciclo de vida, melhorar a estabilidade dos taludes e impedir
a erosão do solo.

GEOGRELHA EXTRUDADA UNIDIRECIONAL
GEOX GG EU
Fabricado pelo processo de extrusão, este material que pode ser
de PEAD (polietileno de alta densidade) ou PP (polipropileno)
apresenta elevada resistência à tração e alto módulo.
Este material é aplicado para aumentar a propriedade de autosustentação do solo e diminuir a pressão do solo no muro de contenção.
A combinação adequada com concreto reduz inclinação de muros de contenção.

GEOGRELHA TECIDA
GEOGRELHA TECIDA DE FIBRA DE VIDRO
GEOX GG TB
As geogrelhas são tecidas com fios de fibra de
vidro com tratamento de asfalto ou PVC.
Apresentam alta resistência à tração nas direções
de urdidura e trama, alta resistência aos álcalis,
baixo alongamento e boa durabilidade.
Nota: temos disponíveis diversas resistências de
geogrelhas sob consulta.
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GEOMEMBRANA
A geomembrana é um produto bidimensional usada para proteger o solo e os
aqüíferos de contaminações por meio do controle de fluxo e armazenagem de
resíduos gasosos, líquidos ou sólidos.

GEOMEMBRANA PEAD
GEOMEMBRANA PEAD - POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
GEOX GM PEAD
São mantas contínuas e flexíveis constituída de PEAD.
Apresentam excelente resistência química e mecânica.
Espessura de 0,5 mm a 3,0 mm.

GEOCÉLULA
Material formado por células que formam uma estrutura
tridimensional aberta.

GEOCÉLULA
GEOX GL
As células recebem materiais como areia, pó de pedra, solo,
etc. A combinação resulta em um conjunto com elevada
capacidade de carga.
São leves, resistente ao desgaste, quimicamente estável,
resistente às intempéries, resistente aos álcalis e bases.
As diferentes formas geométricas possibilitam diferentes
arranjos de projetos.
Células de 50 mm a 200 mm de altura e abertura de
malha de 500 mm.

GEOTUBOS
São produtos com formato tubular com função drenante.

TUBO FLEXÍVEL PARA DRENAGEM
GEOX TUB
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Este material é constituído de uma estrutura metálica
anti-ferrugem em formato de espiral revestido de borracha,
de compressão suave. A espiral é envolvida com um
geocomposto de tecido técnico duplo e o núcleo em
geotêxtil nãotecido.
Este conjunto permeável apresenta excelente filtração,
absorção de água e coleta de umidade excedente do
solo, filtrando os finos e as impurezas do solo.
Diâmetro de 30 mm a 300 mm.

GEOMANTA
Produto com estrutura tridimensional permeável usado para controle de erosão
superficial do solo.

GEOMANTA
GEOX GA
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Manta com cavidades tridimensionais é constituído de material sintético. São usadas em taludes, arrevalmento,
fixação de vegetação em solos arenosos, fixação de gramíneas. Tem a função de proteger a vegetação.
Gramatura de 220 g/m² a 430 g/m².

TABELA DE PRODUTOS
FUNÇÕES E APLICAÇÕES

APLICAÇÕES

REFORÇO

FILTRAÇÃO DRENAGEM

PROTEÇÃO SEPARAÇÃO

BLOQUEIO
DE FLUXO

CONTROLE
DE EROSÃO

Pavimentação
Rodoviária

GEOX GT RT
GEOX GG GEOX GT GR
GEOX GL
GEOX GTW

GEOX GCD
GEOX TUB

-

GEOX GT GR

-

-

Lastro da Via Férrea

GEOX GT RT
GEOX GG GEOX GT GR
GEOX GT
GEOX GTW

GEOX GCD
GEOX TUB

-

GEOX GT GR

-

-

Fundações e Muros
de Contenção

GEOX GT RT
GEOX GG GEOX GT GR
GEOX GTW

GEOX GCD
GEOX TUB

-

-

-

-

Taludes

GEOX GT RT
GEOX GG GEOX GT GR
GEOX GTW

GEOX GCD
GEOX TUB

GEOX GL

-

-

GEOX GA
GEOX GL

Reservatórios e
Barragens

GEOX GG

GEOX GT GR

GEOX GCD
GEOX TUB

GEOX GT RT
GEOX GL

GEOX GM

GEOX GCL
GEOX GM

GEOX GA
GEOX GL

Canais

GEOX GG

-

GEOX TUB

GEOX GT RT
GEOX GL

-

GEOX GM

GEOX GA
GEOX GL

Túneis

-

GEOX GT GR

GEOX GCD
GEOX TUB

-

-

-

-

Aterros Sanitários e
Industriais

GEOX GG

GEOX GT GR

GEOX GCD
GEOX TUB

GEOX GCL
GEOX GM

GEOX GA

GEOX GT RT GEOX GT GR
GEOX GL
GEOX GM
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