
MIRAFI® FW 
Fabric filtrasi berperforma tinggi

Teknik Pembuangan Sampah Akhir 



Mirafi®  adalah merek terdaftar dari TenCate.
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Sistem Lapisan Penutup Pada Tempat 

Pembuangan Sampah Akhir

Lapisan penutup pada pembuangan sampah 
akhir didisain untuk menutup dan menjaga 

Teknik pembuangan sampah akhir
Mirafi® FW

Keuntungan

+ permeabilitas tinggi

+ kuat tarik tinggi

+ daya tahan tinggi terhadap 
    kompresi

+ daya tahan tinggi terhadap UV

lebih

kurang

-  mengurangi resiko longsor

-  tidak ada sumbatan secara 
biologis

-  tidak ada perbaikan setempat

-  biaya konstruksi rendah

Separasi Filtrasi Pengendali Erosi

Sampah padat

 Mirafi® FW / Enviromat GCL

Sistem deteksi lapisan dan
limbah cair

Agregat drainase
Mirafi® FW geotekstil

Mewakili terputusnya 
potongan

Sampah
padat

Mirafi® FW geotekstil

Agregat drainase

Geotekstil proteksi

Geotekstil proteksi
Komposit drainase

Mirafi® FW geotekstilGeomembran

Penutup tanah
Mirafi® FW

Agregat drainase
Sistem lapisan penutup

Lapisan ventilasi gas

Mirafi® FW

Pipa
drainase
berperforasi

Disain tempat pembuangan sampah akhir yang modern memerlukan berbagai jenis geosintetik dalam semua 

aspek sistem pencegahan limbah cair (leachate).  Geotekstil Mirafi® FW didisain untuk bekerja secara 

meyakinkan pada aplikasi struktur dan perkuatan serta fungsi filtrasi limbah cair.   Geotekstil Mirafi® FW tidak 

menyebabkan terjadinya sumbatan secara biologis dan terhadap mikroba. 

Stabilisasi Tanah 
Konstruksi tempat pembuangan sampah akhir di 
atas tanah lunak memerlukan tanah dasar untuk 
distabilkan.  Kekuatan tarik dan pemeabilitas 
yang tinggi dari Mirafi® FW membuat secara 
khusus sangat sesuai untuk stabilisasi tanah 
dan perkuatan tahan dasar serta drainase.

Filtrasi Limbah Cair

Studi menunjukkan bahwa filtrasi limbah cair 
yang optimum memerlukan suatu filter dengan 
stabilitas bukaan dan kemampuan permeabilitas 
yang tinggi untuk menahan pengaruh berbagai 
konsentrasi dan laju aliran limbah cairan.  Geo- 
tekstil Mirafi® FW didisain untuk menyediakan 
ukuran bukaan yang seragam dan merata yang 
tidak terpengaruh oleh berbagai tekanan beban.

Geotekstil Mirafi® FW juga tahan terhadap 
sumbatan secara biologis dan terhadap mikroba  
dan menjamin performa filtrasi jangka panjang.

Mirafi®  FW adalah pilihan tepat untuk sistem lapisan penutup pada tempat pembuangan sampah akhir. 
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sampah serta meminimalkan peresapan air 
permukaan ke dalam tempat pembuangan 
sampah akhir. Sistem lapisan penutup yang 
diperlukan adalah yang fleksibel dan bisa 
menyesuaikan selama proses penurunan dan 
konsolidasi sampah sampai stabil secara 
struktural.

Geotekstil Mirafi® FW mempunyai performa 
sangat baik dalam fungsi drainase, separasi dan 
perkuatan dibandingkan dengan tipe geotekstil 
lainnya, dengan hasil lebih stabil,performa lebih 
baik dan sistem lapisan penutup berbiaya 
efektif.  Geotekstil Mirafi® FW sangat sesuai 
untuk digunakan menjadi satu kesatuan dari 
sistem pengumpul gas.

Geotekstil Mirafi® FW juga efektif sebagai 
lapisan penutup sementara untuk mencegah 
manusia dan hewan mencari barang-barang dari 
sampah.


