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Installation method for BODPAVE 85
1. ψήίιφφ νμον ένίνψίσωψ ιή ήpνλσξσνμΓ Ξσίνέ ίιψιφσήνμ ίσχκνέ κωιέμή λωψλένίν ήίννφ ωέ 

pφιήίσλ υνέκή ιή ιppέωpέσιίν2. Ξψήέν ίιί ίν οέιόνφιοοένοιίν κνμμσψο φινέ σή ίν λωέένλί & ψσξωέχ ίσλυψνήή σή φνόνφ 
& ύνφφ λωψήωφσμιίνμ3. φιλν ίν pιόνέ ψσίήΓ σί ίν  ήνίή ωξ νμον φωωp λωψψνλίωέή ξιλσψο σψ μσένλίσωψή ωξ 
φισψο pφιλν ΛΝΚΞ Α ξσέχφ ωψίω ίν ήέξιλν ήω ίιί σίή οέωψμ ήpσυνή ιέν pένήήνμ 
ξφφ σψίω ίν κνμμσψο ιψμ ίν κιήν ωξ ίν pιόνέ λνφφή ήσί ξφιί ωψ ίν κνμμσψο φινέ ήέξιλν 
Μωψψνλί ιμτιλνψί pιόνέή ίωονίνέ κ ήφωίίσψο ίν νμον λνφφ λωψψνλίωέή μωύψ σψίω ίν 
νμον φωωpή ( ΚΚ ΞΚΝ) & pέωοένήή ωόνέ ίν ιένι σψ έωύή ιόνέή ιέν φωλυνμ σψ 
pφιλν κ ήψιpξσί λφσpή ξ pιόνέ ήνpιέιίσωψ σή ένάσένμ λφσpή λιψ κν μσήφωλιίνμ ήσψο 
λιένξφ ξσέχ ιψμ ωέ ήλένύμέσόνέ pένήήέν ωέ κ ονψίφ ίύσήίσψο ίν pιόνέ

τωσψίή ήν pέωίνλίσόν οφωόνή ίω ιόωσμ ικέιήσωψή
4. ιόνέή λιψ κν ωξξήνί κ  λνφφ σψλένχνψίή ωέ λί ίω ξσί ιέωψμ ωκήίέλίσωψή & 

λέόνή ήσψο ι ιψμ ωέ pωύνέ ήιύ ν ήν ωξ λίpσνλνή ύσλ μω ψωί ιόν 
σψίνοέιφ ήψιpξσί λωψψνλίωέή ήωφμ κν ιόωσμνμ ύνένόνέ pωήήσκφν5. Οσφφ pιόνέή ύσί ήpνλσξσνμ ιψοφιέ μνλωέιίσόν οέιόνφιοοένοιίν ίω ξσψσήνμ φνόνφή 
Κ φσοί όσκέιίσψο pφιίν λωχpιλίωέ χι κν ήνμ ίω λωψήωφσμιίν ίν pιόνέή ιψμ 
ήνίίφν ίν ξσφφ ωp p ίν λνφφή ιή ένάσένμ ιξίνέ ήνίίφνχνψί ί σή pένξνέικφν ψωί ίω 
ωόνέξσφφ ίν λνφφή ν ήν ωξ țέωψμνμ pνι οέιόνφ’ σή ψωί ένλωχχνψμνμ6. ξ ίν ιένι σή ίω κν ήνμ ξωέ ωέήνή σί χι κν pένξνέικφν ίω λωόνέ ίν ήέξιλν ύσί 
 Ј χχ ωξ ι ξσψν ήιψμ ωέ κιέυ χφλ7. ν ήέξιλν χι κν ίέιξξσλυνμ σχχνμσιίνφ

1 ξ νωέσμ   ονωοέσμ σή ωχσίίνμ ίν ίωίιφ έιψφιέ κΛιήν (Λ) 
φινέ ίσλυψνήή () χήί κν σψλένιήνμ κ χσψσχχ %

2 ΚțΝω pν ’ ήκκιήν χι κν ήνμ pέωόσμνμ ίιί ιψ ιμνάιίν μέισψιον ήήίνχ σή 
σψήίιφφνμ Κφίνέψιίσόνφ ι pνέχνικφνωpνψοέιμνμ (ένμλνμ ξσψνή) ήκκιήν φινέ (σν 
pν ) χι κν ήpνλσξσνμ νο ιή pιέί ωξ ι ήίισψικφν έκιψ Νέισψιον ήίνχ (Ν)3 ξ λωψήίέλίσωψ ίέιξξσλ ιφν φωιμή ύσφφ κν οένιίνέ ίιψ υ (ιppέω’  ωψψνή) 
χσψσχχ ήκκιήν ίσλυψνήή ωόνέ νωέσμ   ονωοέσμ ήιφφ κν χχ 
ισχχ ήκκιήν pιέίσλφν ήσν ήωφμ χιίλ χσψσχχ ήκκιήν ίσλυψνήή κί ψωί 
νλννμ χχ μσιχνίνέ Οωέ ήκκιήν ίσλυψνήήνή ωξ ιέωψμ χχ ι χσψσχχ 
χχ pιέίσλφν ήσν ήωφμ κν ιμωpίνμ ίω ιφφωύ νξξνλίσόν σψήίιφφιίσωψ ωξ νωέσμ  
 ονωοέσμ4 νέν μέισψή ιέν ωχσίίνμ ιψμ ι țένμλνμ ξσψνή’ ήκκιήν σή ήpνλσξσνμ ξωέ Ν ίσή χι 
κν λωόνένμ ύσί ι νωέι  ονωίνίσφν ίω ιόωσμ ήχιφφνέ pιέίσλφνή χσοέιίσψο σψίω 
ίν ήκκιήν

5 pνλσξσλ ιμόσλν ωψ ΜΛ% ήίένψοίή οέωψμ λωψμσίσωψή ιψμ λωψήίέλίσωψ ωόνέ ύνιυ 
οέωψμ ύσί ι ΜΛ φνήή ίιψ % σή ιόισφικφν ξέωχ ΞΚ ΜΛ% Ζ Μιφσξωέψσι Λνιέσψο 
ιίσω ι χνιήένχνψί ωξ ήκοέιμν ήωσφ ήίένψοί6 pσλιφ ήίιψμιέμ μέισψιον μνίισφΓ χχ μσιχνίνέ pνέξωέιίνμ pσpν μέισψή φισμ ιί 
χσψσχχ οέιμσνψί Γ κνμμνμ ωψ οέιόνφ σψ ίένψλ κιλυξσφφνμ ύσί țΝω pν Κ’ 
μέισψιον ιοοένοιίν ίένψλ λωόνένμ &ωέ ύέιppνμ ύσί ι νωέι  ονωίνίσφν 

pσpνή φνιμσψο ίω ι ήσίικφν ωίξιφφ ωέ ήωιυιύι Νέισψή σψήίιφφνμ μωύψ λνψίέν ωέ 
ωψν νμον ωξ ιένιή p ίω χ ύσμν σμνέ ιένιή χιένάσέν ιμμσίσωψιφ φιίνέιφ 
μέισψή ιί χ  χ λνψίένή Νέισψιον
μνήσοψ ίω κν μνίνέχσψνμ κ ίν ήpνλσξσνέ κιήνμ ωψ ήpνλσξσλ ήσίν λωψμσίσωψή

7 Νέισψιον ξωέ ι ήίισψικφν έκιψ Νέισψιον ήίνχ (Ν) ιppφσλιίσωψ ύσφφ όιέ 
ιλλωέμσψο ίω ίν ήσίν κί ονψνέιφφ ωχσίή ίν ένάσένχνψί ξωέ νίνψήσόν pσpν & 
ίένψλ μέισψιον ήήίνχή ύσίσψ ίν ήκκιήν φινέ ιψμ χι ένάσέν ιψ 
ιμμσίσωψιφ φινέ ωξ νωέι  ονωίνίσφν ιί κιήν ωξ λωψήίέλίσωψ ν ίpν ωξ 
Ν μνήσοψ (ιίίνψιίσωψ ωέ σψξσφίέιίσωψ) ύσφφ μνpνψμ pωψ ίν ψμνέφσψο 
οέωψμ λωψμσίσωψή ιψμ ψωί ιφφ ήσίνή ιέν ήσίικφν ξωέ σψξσφίέιίσωψ νιυ ιψμ φωύ
pνέχνικσφσί λωνήσόν ήκοέιμνή ιέν ονψνέιφφ ψήσίικφν ξωέ σψξσφίέιίσωψ Ν8 ν ήνφνλίνμ οέιόνφ ξσφφ & κνμμσψο ήωφμ κν λφνιψ ξέννμέισψσψο ιψοφιέ 
ήιpνμ χιίνέσιφ σψ ίν ήpνλσξσνμ ήσν έιψον9 ισχχ ιμόσήνμ οέιμσνψί ξωέ ίέιξξσλ ιppφσλιίσωψήΓ % (ΓΑ) Щ ΛΝΚΞ Α ιή 
ήpνλσξσλ pνοοσψο pωσψίή σξ ένάσένμ ξωέ ήίννp ήφωpν ιppφσλιίσωψή νοοσψο σή ψωί 
ψνλνήήιέ ξωέ ήίιψμιέμ ιλλνήή έωίν ιppφσλιίσωψή

10 ΛΝΚΞ Α λωχpφσνή ύσί ΛΑΓΒ  ЂΝνήσοψ ωξ κσφμσψοή ιψμ ίνσέ 
ιppέωιλνή ίω χννί ίν ψννμή ωξ μσήικφνμ pνωpφνБ Μωμν ωξ έιλίσλν (Λ ΒΑ 
 Α Β)

Design notes for BODPAVE 85

Existing 
SoilExisting Soil

min = Tx
Tx

νωέσμ   νωοέσμ 
ΞΚ  ονωίνίσφν
(ήνν ικφν   & ωίνή  & )

Νέι σψι ον  ωpίσωψ ή (ήνν  ωίν ή    & )

κκιήν φινέ σλυψν ήή (Tx) & 
pν ι ή μνίν έχ σψνμ κ ικφν  & 

ωίνή 

κοέιμν ωσφ (ήκήωσφ) (νξνέ ίω 
ικφν  Μιέί  & ωίν )

χχ χχ

Αχχ

ΛΝΚΞ Α pιόνέ λνφφή ξσφφνμ ύσί ιψοφιέ 
ιοοένοιίν ύσίσψ ίν έιψον ωξ έιψον
χχ  χχ (Λ Ξ ) 

pίσωψιφ όνέίσλιφ νμοσψο 
κωιέμ ωέ υνέκ

νωέσμ  νωίνίσφν  (ήνν ωίνή   & )
Λνμμσψο φινέΓ χχ ίσλυ ιψοφιέ ιοοένοιίν ύσίσψ 
ίν έιψον ωξ χχ  χχ (Λ Ξ ) (ήνν ωίν Α)

pνλσξσλ ιμόσήν ωψ ίν ήν ωξ ΛΝΚΞ Α ωψ ήίννp ήφωpνή μέισψιον ήσίικσφσί ιψμ ήίισψικφν έκιψ Νέισψιον ήίνχή (Ν) ιppφσλιίσωψή λιψ κν ωκίισψνμ ξέωχ νέέιχ
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σή ξσνφμ οσμν σή pέωόσμνμ ιή ιψ ισμ ίω ιήήνήήσψο ίν χνλιψσλιφ ήίικσφσήιίσωψ ένάσένχνψίή σψ λωχχωψφ νψλωψίνένμ ήσίν λωψμσίσωψή ΞΚ ιλλνpίή ψω ένήpωψήσκσφσί ξωέ ιψ φωήή ωέ μιχιον ένήφίσψο ξέωχ ίν ήν ωξ ίσή οσμν

  νοφιέ ίσοί ίέψσψο ωξ όνσλφνή ιψμ ЂμέБ ήίννέσψο χι λιήν μιχιον ίω ίν ψσίή ιψμωέ μσήpφιλν οέιόνφ σψξσφφΔ όνσλφν χιψωνόέσψο ήωφμ κν λιένξφφ λωψήσμνένμ ιί ήpνλσξσλιίσωψμνήσοψ ήίιον
έιόνφ ξσφφνμ ψσίή χι ένάσέν ήωχν χισψίνψιψλν ύνψ ήκτνλίνμ ίω ένοφιέ λιψψνφσήνμ ιψμ ίέψσψο ίέιξξσλ φωιμσψοή

ν σψξωέχιίσωψ λωψίισψνμ νένσψ σή ίω ίν κνήί ωξ ωέ υψωύφνμον ιλλέιίν σψ ιφφ χιίνέσιφ ένήpνλίή ωύνόνέ ήσψλν ίν λσέλχήίιψλνή ιψμ λωψμσίσωψή σψ ύσλ ήλ σψξωέχιίσωψ ιψμ ίν pέωμλίή χνψίσωψνμ νένσψ λιψ κν ήνμ χι όιέ ιψμ ιέν κνωψμ ωέ λωψίέωφ ψω ένpένήνψίιίσωψ ωέ ύιέέιψί νpένήή ωέ σχpφσνμ ωξ ιψ ψιίέν 
ύιίήωνόνέ σή ωέ ύσφφ κν χιμν ιψμ ψω ένήpωψήσκσφσί ωέ φσικσφσί σή ωέ ύσφφ κν ιλλνpίνμ κ ή ιψ ωξ ωέ ιξξσφσιίνή ωέ ωέ ωέ ίνσέ ένήpνλίσόν μσένλίωέή ωξξσλνέή νχpφωννή ωέ ιονψίή σψ ένφιίσωψ ίω ίν ιλλέιλ ωέ λωχpφνίνψνήή ωέ ήν ωξ ίν σψξωέχιίσωψ λωψίισψνμ νένσψ ωέ ωξ ιψ ήλ pέωμλίή ιψμ ιψ ήλ φσικσφσί σή νένκ νpένήήφ 
νλφμνμ ίω ίν χισχχ νίνψί pνέχσίίνμ κ φιύ

φνιήν ψωίν ίιί ήωχν λωφωέήιμν όιέσιίσωψή χι ωλλέ σψ  ένλλφνμ ΝΞ κί ίνήν ύσφφ κν χσψσχιφσήνμ ιή χλ ιή σή pωήήσκφν σψ ίν χιψξιλίέσψο pέωλνήή ψ ιμμσίσωψ όσέοσψ 

pωφχνέ χι κν ήνμ ίω χιψξιλίέν οέννψ pιόνέή ύνψ ένλλφνμ οέννψ ΝΞ σή σψ ήωέί ήppφ
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