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Budoucnost patří textilnímu betonu!

Železobeton má markantní nevýhody:
těžký
 -- jekoroduje,
což vede k poškozování staveb
 - lze jej obtížně
zpracovávat
 - spotřebovává zbytečně
mnoho zdrojů (energii, písek, křemenné materiály)

Jako jeho inovativní alternativa byl vyvinut textilní beton. Mřížkovitá struktura textilních vláken ze skla, čediče
a karbonu nahrazují nebo doplňují v betonu ocel, která v něm plní vyztužovací funkci.

Textilní výztuže z karbonových vláken nabízejí následující rozhodující výhody:

 Hospodárnost:





 Udržitelnost:





 Nízká hmotnost: 
 Pevnost:






Pružnost:




trvanlivost
(zejména při vystavení vysoké expozici chloridů) –

dlouhá živostnost, malé nároky na údržbu, kratší výpadky v
dobách, kdy není stavba užívána
snížení následných nákladů (údržba, intervaly sanačních prací,
doba trvání sanačních prací)
méně betonu při stejné pevnosti materiálu
recyklovatelnost
delší životnost
Nízké přepravní a montážní náklady
potenciální úspora při koncipování všech vyztužovacích opatření
stavby
výrazně vyšší pevnost než standardní stavební oceli – ideální pro
jemné struktury nebo zesilovací opatření
stačí menší krytí – umožňuje tenkostěnný, štíhlý stavební styl a
uplatnění moderní architektury
snadná instalace – ideální při sanacích
umožňuje kreativní tvary konstrukčních prvků

Pružné nebo pevné mřížkové struktury lze obecně nasadit všude tam, kde:
vysoké tažné síly a kde má být minimalizována tvorba trhlin
 -- působí
je
třeba
zaoblení
 - musí býtpoužít
opracována obtížná a těžko přístupná místa stavby
 - hraje obecně
roli hmotnost stavby
 - je nutné provést
zesílení na velmi malém prostoru
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Budoucnost patří textilnímu betonu!

Oblasti využití textilních struktur z karbonových vláken v betonu jsou:
betonových ploch, které musí být z důvodu korodující oceli velmi brzy a velmi
 sanace
nákladně opravovány
lehkých prefabrikátů např. pro garáže, balkony, protihlukové stěny
 výroba
jemné
konstrukční
prvky staveb, takřka neomezující kreativitu architektů
 desky fasád, které lze
velmi snadno vyrábět i montovat
 sanace silničních komunikací
 sanace tunelů a kanalizací k ochraně před tvorbou trhlin a vypouklin
 betonové vodní nádrže všeho druhu k eliminaci koroze
 ochrana proti radary emitovanému záření na letištích


Čedič jako trvale udržitelný a nákladově efektivní vyztužovací materiál
textilní výztuže z čediče umožňují nákladově atraktivní vyztužovací řešení s:
pevností
 vysokou
nepatrnou
tažností
 odolností proti
korozi

Vyztužení z textilních mřížek z čediče se používá jako:
při zpevňování svahů
 geotextilie
mříže
při
asfaltování
pozemních komunikací
 ochrana proti střepinám
a zemětřesení
 v podobě odolných nehořlavých
desek jako náhrada dřevotřískových desek např. ve skladech

Společnost Alligard s.r.o. vyrábí mřížkovité struktury textilních vláken z karbonu, čediče a skla na
nejmodernějších zařízeních. Vedle stále rozšiřované palety nabízených výrobků z karbonových a
čedičových vláken nabízíme našim obchodním partnerům i inovativní speciální produkty.
Aktuálně jsou již k dispozici úřední povolení v mnoha oblastech:
stavebnětechnická osvědčení pro Německo
 obecná
obecné
jako stavební materiál v České republice
 obecné schválení
pro stavbu silničních komunikací v České republice
 schváleníschválení
pro
používání
s ohledem na pitnou vodu


Textilní beton umožňuje inovativní a trvale udržitelné nové stavby
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Beton s
uhlíkovým
vláknem

Nová architektura,
lehké zabudování
(ideální pro sanaci

+++

-

Flexibilita

jemné, štíhlé konstrukční prvky

+++

+

Pevnost

Jednoduchý transport, lehká montáž

+++

-

Lehkost

Úspora betonu, trvanlivost

+++

en steconete

-

Stálost

Snížení nákladů na životní cyklus (životnost, údržba, žádná koroze)

+ +

+

Hospodárnost

Porovnání železobetonu a betonu s uhlíkovými vlákny

Železobeton
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Příklady použití betonu
s uhlíkovými vlákny

Můstek pro pěší ve městě Kempten/Allgäu
Můstek z textilního betonu je druhý
svého druhu a má dvojnásobnou délku
než jeho předchůdce v saském městě
Oschatz.
Můstek složený z 18 segmentů dosahuje
celkové délky cca 17 metrů.
Můstek pro pěší byl projektován a
vyměřen vědci z Technické univerzity
Drážďany.
Výrobu uskutečnila betonárka Oschatz v Sasku. 18 segmentů o délce 93 cm a síle stěny
pouhé 3 cm bylo sestaveno již v závodě a převezeno do města Kempten speciálním
transportérem.

Technická data:
Celková hmotnost :
Hmotnost segmentu :
Rozpětí :
Užitná šíře :
Celková šíře :
Konstrukční výška :

12,5 to
620 kg
16,74 m
1,75 m
2,58 m
1,34 m
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Příklady použití betonu
s uhlíkovými vlákny

Sanace obloukového mostu ve městě Naila v Bavorsku
U obloukového mostu ve městě Naila
byla oslabena stabilita některých
konstrukčních prvků, avšak bez vlivu
na stabilitu celé konstrukce. Byla
však ohrožena dopravní bezpečnost
a životnost, takže byla nevyhnutelná
rychlá oprava konstrukce.
Všechny oblouky vykazovaly četné
trhlinky a výrazně zřetelné spáry v
jednotlivých úsecích betonáže s
výraznými zhutněními na celém
povrchu betonu.

Po nákladném vyhledávání variant bylo na základě jednoznačných předností rozhodnuto
opravit oblouky ze spodní strany pomocí výztuže z uhlíkových vláken, zalitých do
jemného betonu. Došlo k zapuštění 2 vrstev uhlíkové sítě a nanesení betonu stříkáním.
Tloušťka betonu s uhlíkovým vláknem činila celkem jen 20 mm, což by s železobetonem
nebylo podle testů vzdáleností oblouků možné.
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Příklady použití betonu
s uhlíkovými vlákny
Oprava cukerného sila ve městě Uelzen
Po velkém požáru v
cukerném silu byla
zjištěna velká poškození.
Na povrchu byly viditelné
velké trhliny a
odlupování betonu. Kvůli
tomu už nebylo cukerné
silo dále možné
využívat.
Při nákladném průzkumu
bylo vzájemně
porovnáno několik
variant sanace.

Rozhodující přednosti nabízel beton s uhlíkovými vlákny. Jednak malá vrstva betonu pro
překrytí armování a z toho vyplývající nízká vlastní hmotnost, za druhé omezení šířky trhlin
pod 0,1 mm a tím lepší životnost, a v neposlední řadě pozoruhodná úspora prostoru jasně
přispěly k volbě betonu s uhlíkovými vlákny.

Rozměry cukerného sila:
výška 82 m, průměr 45 m
Výška prováděných oprav:
57 m
Plocha prováděných oprav: 4.500 m²
Uhlíková výztuž
14.000 m²
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Příklady použití betonu
s uhlíkovými vlákny
Sanace kanálu ve městě Feldafing, Bavorsko
Potok Starzenbach ve městě Feldafing byl
v roce 1954 sveden do kanálu z
nearmovaného betonu. Při provádění
nové zástavby a novostavby ulice v
bezprostředním okolí kanálu došlo k jeho
silnému poškození a hrozilo jeho zřícení.
Vzhledem k tomu, že oprava pomocí
otevřené stavby nepřicházela v úvahu,
bylo rozhodnuto zesílit a opravit kanál
pomocí betonu s uhlíkovou výztuží.
Zesílení pomocí ocelové výztuže
nepřicházelo v úvahu z důvodů koroze a
vzhledem k velkým ztrátám stávajícího
průměru při nutném překrývání betonem.

Rozměry kanálu:
Délka:
Uhlíková výztuž:

:

Trhliny byly stlačeny a kvůli nutnosti
zachování dosavadního průřezu byl starý
průřez kanálu neprofilován. Pro zesílení
byly použity 2 vrstvy uhlíkové výztuže se
stříkaným betonem o celkové tloušťce 20
mm.

180 cm x 120 cm
300 m
1.400 m²
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Příklady použití betonu
s uhlíkovými vlákny
Zesílení sloupů v Berlíně, Postupimské náměstí
Změny projektu během fáze výstavby vícepodlažní kancelářské budovy na
Postupimském náměstí (Potsdamer Platz) v Berlíně si vyžádaly vyšší nosnosti již
postavených železobetonových sloupů čtvercového průřezu.

Aby bylo možné tuto nosnost zaručit, musely být nosné sloupy při co nejmenší změně
průřezu a zachování veškerých požadavků protipožární ochrany dodatečně zesíleny.
Toho bylo dosaženo jejich obložením betonem s uhlíkovou výztuží.
Díky opláštění 2 vrstvami uhlíkové armatury a 2,5 cm tlusté vrstvy stříkaného betonu v
návaznosti na stavební povolení Z-31.10-182 bylo dosaženo statických požadavků a
nosnost byla zvýšena o více než 40%.

Length:
Carbon reinforcement:

300 m
1.400 m2
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Příklady použití betonu
s uhlíkovými vlákny
Sanace podzemní garáže v Bayreuthu
Podzemní garáž v Bayreuthu s celkovou užitnou plochou 2.500 m² musela být kvůli
korozi a odlupování betonu sanována. V oblasti celé podkladní betonové desky byly
trhliny, které vedly v důsledku poškození povrchu zimní posypovou solí ke korozi
armovací oceli. Kromě toho nebyl vybudován spád k odvodňovacím zařízením.

Pro obnovu trvanlivosti bylo nutné provést
nabetonování pro vytvoření spádu.
Vzhledem k malé výšce stropů garáže byla
kvůli omezení trhlin namísto obvyklé
ocelové armatury použita výztuž z
uhlíkových vláken. Uhlíková mřížka byla
osazena v blízkosti povrchu s 20 mm
překrytím betonem a 2,5% spádem.

Length:
Carbon reinforcement:

300 m
1.400 m2
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Výhody uhlíku oproti oceli














vyšší pevnost (+ 600 %)
lehčí až o 80 %
odolný proti alkalickému prostředí
menší, užší krycí vrstva betonu
nepatrné praskliny (< 0,1mm)
k dodání v rolích (dle přání zákazníka)
flexibilní upotřebení
přizpůsobení tvaru je možné na místě
žáruvzdorný
korozivzdorný
možnost štíhlých stavebních dílů
ekonomičtější díky nepatrné vrstvě betonu
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Příklady využití uhlíkových výztuží
















ve stavebních prvcích, nosných konstrukcích, fasádních prvcích jako armovací
pletenina pro vybrané cementové potěry, ve kterých omezuje vznik
smršťovacích trhlin a jiných defektů
náhrada kari sítí
sanace betonových konstrukcí
výztuha silničních desek, tunelů, dálnic a letištních ploch
výztuž do betonových pochozích a pojezdových ploch
výztuha mostů a mostních konstrukcí
prefabrikované garáže, domy, balkóny, protihlukové stěny
výztuha železobetonových a anhydritových podlah
sanace staveb
zpevnění silničních a železničních svahů
odlehčení konstrukčních prvků
dodatečné zesilování konstrukcí
zpevnění stropů podzemních garáží
výstavba sil a vodních nádrží
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Výhody čediče












o 15% vyšší pevnost v tahu než sklo
korozivzdorný
odolný v chemickém prostředí
odolnost proti UV záření
vysoce tepelně odolný ( - 250°C až + 750°C)
100%ně recyklovatelný
může se odfrézovat
vysoký koeficient zvukové pohltivosti
cenově výhodný
přírodní produkt
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Příklady využití čedičových výztuží















výztuha železobetonových a anhydritových podlah
rekonstrukce povrchů komunikací
izolace tepelné, zvukové, žáruvzdorné
výztuha silničních desek, tunelů, dálnic a letištních ploch
výztuž do betonových pochozích a pojezdových ploch
zpevnění silničních a železničních svahů
armovací pletenina pro vybrané cementové potěry
výztuha betonových stěnových a sendvičových panelů (desek)
ochrana proti zemětřesení a otřesům
zpevnění svahů
ochrana proti střepinám, hmyzu
speciálně upravené zpevněné pleteniny proti protrhnutí
sítě s poplašným systémem, při proříznutí či náslilnému vniknutí
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Porovnání technických údajů
ocel/uhlík/ atp.

Ocel
Hustota

g/cm3

Průměr filamentu

µm

Pevnost v tahu

Mpa

500-700

E-modul

GPa

Uhlík

Aramid

Čedič

2,68

1,78

1,44

2,75

5-14

7

12

9-23

1.700

3.950

2.900

2.000

210

72

238

60

-

+

++

Cena

++

++

--

--

+

Odolnost v alkalickém

--

++

++

+

+

18-26 %

5%

1,5 %

2,8-4 %

4%

Odolnost proti stárnutí

7,85

AR-sklo

89

-

prostředí
Pevnost protržením
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Porovnání výztuže uhlík vůči oceli



1 vrstva uhlíkové sítě
ocel v průměru 8 mm / každých 20 cm



4 vrstvy uhlíkové sítě
ocel v průměru 10 mm / každých 7,5 cm

16

Přehled produktů

Materiál

Art-Nr.

Nit

SAP
Uhlík

Čedič

Sklo

Označení

Velikost sítě

Hitexgrid

längs/quer in mm

279135

48/12K

HTC 10/15-40

15/10

279136

48/48K

HTC 21/21-40

22/22

279137

48/48K

HTC 34/34-40

34/34

284177

48/48K

HTC 50/50-40

50/50

284212

24/24K

HTC 25/25-40

27/27

284214

12/12K

HTC 18/18-40

18/18

284204

48/48K-UW

HTC 25/25-80-UWX

23/23

284210

48/24K

HTC 20/50-80-T

50/20

279141

2400 tex

HTB 10/14-40

14/10

279140

2400 tex

HTB 22/22-40

22/22

279139

2400 tex

HTB 36/36-40

36/36

280605

4800 tex

HTG 17/17-40

17/17

Všechny produkty se 40ti stupňovým akrylátovým povrstvením jsou flexibilní, je možné 80ti
stupňová, pevná úprava.
(pevnost v tahu u 80ti stupňového povrstvení zřetelně vyšší, hodnoty zašleme na vyžádání)
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Art. 279135
HTC 10/15-40






Materiál, podélně:

Carbon 48K - opletený/ hustota: 1,78 g/cm3

Materiál, příčně:

Carbon 12K / hustota: 1,78 g/cm3

Spojovací nit:

PP 110 dtex

Hmotnost:

ca. 320 g/m2
ca. 380 g/m2

bez povrstvení
s povrstvením





Počet nití na metr



Kontrolované hodnoty v závislosti na DIN EN ISO 3341 (střední hodnota)

podélně:
příčně:

78
55

Průřez výztuže na metr
podélně:
příčně:

 Poměrné prodloužení

 Pevnost v tahu
podélně: 2551 N / mm2 / 362,2 kN/m
příčně: 2847 N / mm2 / 71,1 kN/m






Povrstvení:

142 mm2
5 mm2

Styrol Butadien

/

podélně:
příčně:

1,17 %
1,24 %

oblast použití do 40 stupňů Celsia

Velikost oka:
podélně:
příčně:

15 mm
10 mm

Pracovní šíře:

300 cm

Pracovní délka:

dle přání
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Art. 279136
HTC 21/21-40






Materiál, podélně:

Carbon 48K - opletený/ hustota: 1,78 g/cm3

Materiál, příčně:

Carbon 48K / hustota: 1,78 g/cm3

Spojovací nit:

PES 167 dtex

Hmotnost:

ca. 255 g/m2
ca. 295 g/m2

bez povrstvení
s povrstvením





Počet nití na metr



Kontrolované hodnoty v závislosti na DIN EN ISO 3341 (střední hodnota)

podélně:
příčně:

39
39

Průřez výztuže na metr
podélně:
příčně:

 Poměrné prodloužení

 Pevnost v tahu
podélně: 2531 N / mm2 / 179,7 kN/m
příčně: 2841 N / mm2 / 201,7 kN/m






Povrstvení:

71 mm2
71 mm2

akrylát

/

podélně:
příčně:

1,71 %
1,47 %

oblast použití do 40 stupňů Celsia

Velikost oka:
podélně:
příčně:

22 mm
22 mm

Pracovní šíře:

300 cm

Pracovní délka:

dle přání
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Art. 279137
HTC 34/34-40






Materiál, podélně:

Carbon 48K - opletený/ hustota: 1,78 g/cm3

Materiál, příčně:

Carbon 48K / hustota: 1,78 g/cm3

Spojovací nit:

PES 167 dtex

Hmotnost:

ca. 175 g/m2
ca. 205 g/m2

bez povrstvení
s povrstvením





Počet nití na metr



Kontrolované hodnoty v závislosti na DIN EN ISO 3341 (střední hodnota)

podélně:
příčně:

26
26

Průřez výztuže na metr
podélně:
příčně:

 Poměrné prodloužení

 Pevnost v tahu
podélně: 2544 N / mm2 / 122,1 kN/m
příčně: 2720 N / mm2 / 130,5 kN/m






Povrstvení:

48 mm2
48 mm2

akrylát

/

podélně:
příčně:

1,47 %
1,34 %

oblast použití do 40 stupňů Celsia

Velikost oka:
podélně:
příčně:

34 mm
34 mm

Pracovní šíře:

300 cm

Pracovní délka:

dle přání
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Art. 284177
HTC 50/50-40






Materiál, podélně:

Carbon 48K - opletený/ hustota: 1,78 g/cm3

Materiál, příčně:

Carbon 48K / hustota: 1,78 g/cm3

Spojovací nit:

PES 167 dtex

Hmotnost:

ca. 114 g/m2
ca. 134 g/m2

bez povrstvení
s povrstvením





Počet nití na metr



Kontrolované hodnoty v závislosti na DIN EN ISO 3341 (střední hodnota)

podélně:
příčně:

19
19

Průřez výztuže na metr
podélně:
příčně:

 Poměrné prodloužení

 Pevnost v tahu
podélně: 2551 N / mm2 / 86,7 kN/m
příčně: 2801 N / mm2 / 95,2 kN/m






Povrstvení:

34 mm2
34 mm2

akrylát

/

podélně:
příčně:

1,40 %
1,31 %

oblast použití do 40 stupňů Celsia

Velikost oka:
podélně:
příčně:

50 mm
50 mm

Pracovní šíře:

300 cm

Pracovní délka:

dle přání
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Art. 284212
HTC 25/25-40






Materiál, podélně:

Carbon 24K - opletený/ hustota: 1,78 g/cm3

Materiál, příčně:

Carbon 24K / hustota: 1,78 g/cm3

Spojovací nit:

PES 167 dtex

Hmotnost:

ca. 118 g/m2
ca. 140 g/m2

bez povrstvení
s povrstvením





Počet nití na metr



Kontrolované hodnoty v závislosti na DIN EN ISO 3341 (střední hodnota)

podélně:
příčně:

34
35

Průřez výztuže na metr
podélně:
příčně:

 Poměrné prodloužení

 Pevnost v tahu
podélně: 2432 N / mm2 / 75,4 kN/m
příčně: 2801 N / mm2 / 88,2 kN/m






Povrstvení:

31,0 mm2
31,5 mm2

akrylát

/

podélně:
příčně:

1,47 %
1,34 %

oblast použití do 40 stupňů Celsia

Velikost oka:
podélně:
příčně:

27 mm
27 mm

Pracovní šíře:

300 cm

Pracovní délka:

dle přání

22

Art. 284214
HTC 18/18-40






Materiál, podélně:

Carbon 12K - opletený/ hustota: 1,78 g/cm3

Materiál, příčně:

Carbon 12K / hustota: 1,78 g/cm3

Spojovací nit:

PES 167 dtex

Hmotnost:

ca. 84 g/m2
ca. 102 g/m2

bez povrstvení
s povrstvením





Počet nití na metr



Kontrolované hodnoty v závislosti na DIN EN ISO 3341 (střední hodnota)

podélně:
příčně:

47
50

Průřez výztuže na metr
podélně:
příčně:

 Poměrné prodloužení

 Pevnost v tahu
podélně: 2700 N / mm2 / 56,7 kN/m
příčně: 3200 N / mm2 / 72,0 kN/m






Povrstvení:

21,0 mm2
22,5 mm2

akrylát

/

podélně:
příčně:

1,47 %
1,34 %

oblast použití do 40 stupňů Celsia

Velikost oka:
podélně:
příčně:

18 mm
18 mm

Pracovní šíře:

300 cm

Pracovní délka:

dle přání

23

Art. 284204
HTC 25/25-80-UWX






Materiál, podélně:

Carbon 48K - opletený/ hustota: 1,78 g/cm3

Materiál, příčně:

Carbon 48K PP ovinutý / hustota: 1,78 g/cm3

Spojovací nit:

PES 167 dtex

Hmotnost:

ca. 270 g/m2
ca. 310 g/m2

bez povrstvení
s povrstvením





Počet nití na metr



Kontrolované hodnoty v závislosti na DIN EN ISO 3341 (střední hodnota)

podélně:
příčně:

40
40

Průřez výztuže na metr
podélně:
příčně:

 Poměrné prodloužení

 Pevnost v tahu
podélně: 3150 N / mm2 / 229,3 kN/m
příčně: 2670 N / mm2 / 194,4 kN/m






Povrstvení:

72,8 mm2
72,8 mm2

pevné

/

podélně:
příčně:

2,2 %
1,9 %

oblast použití do 80 stupňů Celsia

Velikost oka:
podélně:
příčně:

23 mm
23 mm

Pracovní šíře:

300 cm

Pracovní délka:

dle přání

24

Art. 284210
HTC 20/50-80-T






Materiál, podélně:

Carbon 48K - opletený/ hustota: 1,78 g/cm3

Materiál, příčně:

Carbon 24K / hustota: 1,78 g/cm3

Spojovací nit:

PES 167 dtex

Hmotnost:

ca. 195 g/m2
ca. 265 g/m2

bez povrstvení
s povrstvením





Počet nití na metr



Kontrolované hodnoty v závislosti na DIN EN ISO 3341 (střední hodnota)

podélně:
příčně:

48
20

Průřez výztuže na metr
podélně:
příčně:

 Poměrné prodloužení

 Pevnost v tahu
podélně: 3250 N / mm2 / 282,4 kN/m
příčně: 2770 N / mm2 / 50,2 kN/m






Povrstvení:

87,0 mm2
18,1 mm2

pevné

/

podélně:
příčně:

2,3 %
1,9 %

oblast použití do 80 stupňů Celsia

Velikost oka:
podélně:
příčně:

50 mm
20 mm

Pracovní šíře:

300 cm

Pracovní délka:

dle přání

25

Art. 279141
HTB 10/14-40






Materiál, podélně:

Čedič 2400 Tex / hustota: 2,75 g/cm3

Materiál, příčně:

Čedič 2400 Tex / hustota: 2,75 g/cm3

Spojovací nit:

PES 167 dtex

Hmotnost:

ca. 335 g/m2
ca. 375 g/m2

bez povrstvení
s povrstvením





Počet nití na metr



Kontrolované hodnoty v závislosti na DIN EN ISO 3341 (střední hodnota)

podélně:
příčně:

84
61

Průřez výztuže na metr
podélně:
příčně:

 Poměrné prodloužení

 Pevnost v tahu
podélně: 1355 N / mm2 / 98,9 kN/m
příčně: 1251 N / mm2 / 66,3 kN/m






Povrstvení:

73 mm2
53 mm2

akrylát

/

podélně:
příčně:

1,56 %
1,32 %

oblast použití do 40 stupňů Celsia

Velikost oka:
podélně:
příčně:

14 mm
10 mm

Pracovní šíře:

300 cm

Pracovní délka:

dle přání

26

Art. 279140
HTB 22/22-40






Materiál, podélně:

Čedič 2400 Tex / hustota: 2,75 g/cm3

Materiál, příčně:

Čedič 2400 Tex / hustota: 2,75 g/cm3

Spojovací nit:

PES 167 dtex

Hmotnost:

ca. 205 g/m2
ca. 229 g/m2

bez povrstvení
s povrstvením





Počet nití na metr



Kontrolované hodnoty v závislosti na DIN EN ISO 3341 (střední hodnota)

podélně:
příčně:

43
42

Průřez výztuže na metr
podélně:
příčně:

 Poměrné prodloužení

 Pevnost v tahu
podélně: 1068 N / mm2 / 39,5 kN/m
příčně: 1347 N / mm2 / 48,5 kN/m






Povrstvení:

37 mm2
36 mm2

akrylát

/

podélně:
příčně:

1,61 %
1,63 %

oblast použití do 40 stupňů Celsia

Velikost oka:
podélně:
příčně:

22 mm
22 mm

Pracovní šíře:

300 cm

Pracovní délka:

dle přání

27

Art. 279139
HTB 36/36-40






Materiál, podélně:

Čedič 2400 Tex / hustota: 2,75 g/cm3

Materiál, příčně:

Čedič 2400 Tex / hustota: 2,75 g/cm3

Spojovací nit:

PP 167 dtex

Hmotnost:

ca. 136 g/m2
ca. 153 g/m2

bez povrstvení
s povrstvením





Počet nití na metr



Kontrolované hodnoty v závislosti na DIN EN ISO 3341 (střední hodnota)

podélně:
příčně:

26
25

Průřez výztuže na metr
podélně:
příčně:

 Poměrné prodloužení

 Pevnost v tahu
podélně: 1141 N / mm2 / 26,2 kN/m
příčně: 1279 N / mm2 / 28,1 kN/m






Povrstvení:

23 mm2
22 mm2

akrylát

/

podélně:
příčně:

1,62 %
1,54 %

oblast použití do 40 stupňů Celsia

Velikost oka:
podélně:
příčně:

36 mm
36 mm

Pracovní šíře:

300 cm

Pracovní délka:

dle přání

28

Art. 280605
HTG 17/17-40






Materiál, podélně:

Sklo 4800 Tex / hustota: 2,46 g/cm3

Materiál, příčně:

Sklo 4800 Tex / hustota: 2,46 g/cm3

Spojovací nit:

PES 167 dtex

Hmotnost:

ca. 510 g/m2
ca. 585 g/m2

bez povrstvení
s povrstvením





Počet nití na metr



Kontrolované hodnoty v závislosti na DIN EN ISO 3341 (střední hodnota)

podélně:
příčně:

59
59




Povrstvení:

podélně:
příčně:

115 mm2
115 mm2

 Poměrné prodloužení

 Pevnost v tahu
podélně: 1200 N/mm² / 138 kN/m
příčně: 1200 N/mm² / 138 kN/m




Průřez výztuže na metr

akrylát

/

podélně:
příčně:

2,9 %
2,9 %

oblast použití do 40 stupňů Celsia

Velikost oka:
podélně:
příčně:

17 mm
17 mm

Pracovní šíře:

300 cm

Pracovní délka:

dle přání

29

Kontaktní údaje



Frisiverto s.r.o.
Veronika Blechová
Libavské Údolí 44
CZ 357 51 Libavské Údolí

Tel.: +420 352 370 370
Mobil: + 420 736 622 675
frisiverto@frisiverto.cz
www.frisiverto.cz
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