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LEVOSTAB 99 
ʥʘʪʫʨʘʣʴʥʠʡ ʩʪʘʙʽʣʽʟʘʪʦʨ ʜʣʷ ʛʨʫʥʪʫ, ʱʦ ʚʠʢʦʨʠʩʪʦʚʫʻʪʴʩʷ ʜʣʷ ʚʣʘʰʪʫʚʘʥʥʷ: 

ʢʨʫʛʦʚʠʭ ʜʦʨʽʞʦʢ, ʩʽʣʴʩʴʢʠʭ ʜʦʨʽʛ, ʜʦʨʽʛ ʫ ʚʽʜʧʦʯʠʥʢʦʚʠʭ ʟʦʥʘʭ  
ɼʽʷ 
       Levostab 99 є продуктом, що відповідає екологічним нормам, який стабілізує та укріпляє грунти. Він 
складається з неорганічних окисів та інертних полімерних волокон. Levostab 99 утворює покрівельний шар, що 
прилягає до грунту, якщо порівняти з традиційним укріпленням, виконаним з застосуванням суміші цементу 
(інертних речовин та цементу або кальцію) та з можливим використанням асфальтового покриття. 
      Тільки саме додавання Levostab 99 на ґрунт гарантує щільність та твердість непокритої дороги, не погіршуючи 
хроматичні  та екологічні властивості «системи ґрунту», знижуючи затрати у порівнянні з традиційним втручанням 
(сполучення цемент-асфальт). 
З використанням Levostab 99 існує можливість використовувати обладнання, яке знаходиться під рукою. Таким 
чином легко досягнути заощадження матеріалів та задоволення технічних вимог  угоди. Це умова, яка не завжди є 
можливою при застосуванні традиційних методів. 
 
ɻʘʣʫʟʽ ʟʘʩʪʦʩʫʚʘʥʥʷ 
- укріплення ґрунтів 
- прокладання грунтових доріг з найбільшою твердістю та опірністю до зношення 
 
ʄʝʭʘʥʽʟʤ ʜʽʾ 
Волога, яка присутня в ґрунті, є основною причиною втрати механічних характеристик транспортної зони. 
Levostab 99 використовує вологу, наявну в ґрунті, для гідратації окислів, з яких він складається. Реакція гідратації 
присутніх окислів накопичує гідратні складники, що не розчиняються, проникаючи в мікропори ґрунтової системи 
(глина, інертні речовини і ін.) зменшують пористість, обмежують здуття та збільшують щільність. Ця дія 
проявляється у зменшенні деформації ґрунту, та покращенні його механічних властивостей, що приводить до 
збільшення вантажопідйомності (CNR) та збільшення тривалості використання в періодичності 
замороження/розмороження. 
  Отже, Levostab 99 здійснює стабілізаційну дію в галузі механіки ґрунтів, нейтралізуючи термогідрометричні дії 
оточуючого середовища. 
 
ɽʢʩʧʝʨʠʤʝʥʪʘʣʴʥʽ ʜʦʩʣʽʜʞʝʥʥʷ 
Експериментальні дослідження грунту є фундаментально важливі для кінцевого результату. Вони необхідні, крім 
всього іншого, щоб прояснити ситуацію, яка існує в даній місцевості та для того, щоб визначити  кількість Levostab 
99. 
Експериментальне обстеження складається в основному з двох фаз: 
ʌʘʟʘ ɯ: полягає у визначенні фізико-механічних характеристик натурального ґрунту. 
ʌʘʟʘ ɯɯ: полягає у визначенні    фізико-механічних характеристик суміші «ґрунт/ Levostab 99». 
           
ɽʢʩʧʝʨʠʤʝʥʪʘʣʴʥʝ ʦʙʩʪʝʞʝʥʥʷ - ʬʘʟʘ ɯ 
проби, що робляться на натуральному ґрунті: 
класифікація натурального ґрунту: гранулометричний аналіз           (UNI-CNR10006) 
межі по Аттербергу та індекс Пластичність                          (UNI 10014) 
оптимальні умови для затвердіння (щільність та вологість) процедура  

AASHTO Mod. 
(CNR-BU 69-30/11/78) 

індекс CBR        (CNR-UNI 10009) 
опірність крихкості при стисканні за ELL                            (ASTM D 2166/91) 
 
ɽʢʩʧʝʨʠʤʝʥʪʘʣʴʥʝ ʦʙʩʪʝʞʝʥʥʷ - ʬʘʟʘ ɯɯ 
випробування, що проводяться на натуральному ґрунті + Levostab 99; 
гранулометричний аналіз суміші за допомогою сита                           (UNI-CNR10006) 
межі по Аттербергу та індекс Пластичність через 1 та 7 днів               (UNI 10014) 
оптимальні умови для затвердіння   процедура AASHTO Mod. 

(CNR-BU 69-30/11/78) 
індекс CBR  через 1 та 7 днів     (CNR-UNI 10009) 
опірність крихкості при стисканні за ELL                            (ASTM D 2166/91) 



Після експериментального обстеження визначається пропорція, яка може коливатися в межах віз 3 до 5% від ваги 
ґрунту, що становить в середньому приблизно 6-10 кг на м2 для необхідної товщини в 10 см. 
 
ʈʝʢʦʤʝʥʜʘʮʽʾ ʧʦ ʚʠʢʦʨʠʩʪʘʥʥʶ  
здійснення робіт має відбуватися у такому порядку: 

1. розподіл та змішування стабілізатора на натуральній або доставленій поверхні, яка має бути попередньо 
оброблена. 

2. перевірка складу на наявність води в шарі, який треба наносити, щоб визначити оптимальну вологість для 
нормальної щільності (як при дослідах в лабораторії). При необхідності додавати воду, коли її 
бракуватиме, та висушувати у випадку надмірної вологості для її оптимізації. 

3. остаточне формування після перевірки вологості та, якщо це необхідно, надання форми та профілювання 
дорожнього покриття. 

4. ущільнення оброблювальної поверхні відповідними засобами аж до досягнення  густоти рекомендованої 
щільності, яка не перевищує 98% 
(AASHTO Модифікована, як у дослідах в лабораторії). 

 
У випадку, який ми зараз розглядаємо, можливо проводити операції по змішуванню механічним способом 
(бетономішалка, ….). Це дозволить перестрибнути пункти 1 та 3, залишаючи незмінними пункти 2 та 4, які 
наводилися вище. 
 
ɺʣʘʩʪʠʚʦʩʪʽ 
використання Levostab 99 дозволяє: 

�x покращити геомеханічні якості суміші (зчеплення, кут внутрішнього стирання, вантажопідйомність, опірність 
до води та до заморозків). 

�x стабілізувати характеристики суміші при зміні погоди, зовнішніх умов, вологості, старінні і ін. 
�x обмежити здуття, які пов’язані зі зміною кількості води 
�x покращити твердість при використанні 
�x сприяти опірності до дії замороження/розмороження 
�x стежити за реакцією затвердіння 
�x Levostab 99 є особливо ефективним на ґрунтах болотисто-глиняних (тобто які мають яскраво виражені 

геомеханічні складності) з якими взаємодіє або фізично або механічно, постачаючи кінцевий продукт на 
такій стадії, яка задовольнить всі норми, представлені CS Apalto. 

 
ɽʢʦʩʫʤʽʩʥʽʩʪʴ 
Levostab 99 є однозначно екосумісним продуктом, так як його фізико-хімічний склад є мінеральним і дуже подібним 
до ґрунту, який необхідно укріпити. Волокна поліпропілену, складової частини формули продукту, є абсолютно 
інертними та надають гнучкості покритим ґрунтам. 
У такий спосіб дотримуються хіміко-фізичні властивості ґрунту, гарантуючи сумісність з оточуючим середовищем, 
а також дотримання недоторканості оточуючої екосистеми. 
 
ʌʘʩʫʚʘʥʥʷ 
Levostab 99 розфасований у мішки по 25 кг. 
 
ɿʙʝʨʽʛʘʥʥʷ 
зберігати продукт при температурі +5оС – 40оС. 
Продукт чутливий до вологості, тому має зберігатися в приміщенні закритому та сухому. 
 
ʊʨʘʥʩʧʦʨʪʫʚʘʥʥʷ 
Продукт не класифікується як небезпечний для всіх видів транспорту. Уникати контакту з водою та висипання 
продукту. 
 
Викладена інформація не є гарантією з нашого боку. Мають бути проведені попередні випробування, щоб перевірити викладені 
умови застосування. Наші служби є у розпорядженні користувачів, щоб відповісти на будь-які можливі звертання для вияснення 
або інформації. Такі уточнення можуть подаватися без попереднього запиту. 
 


