Üvegszál megerősítésű kompozit
anyagok az építőiparban
Általános termékismertető

EGYEDÜLÁLLÓ ALTERNATÍVA AZ ACÉL ÉS VAS SZERELVÉNYEKKEL SZEMBEN
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Anyagismeret

KOMPOZIT
Többfázisú (alkotóiban fázishatárokkal elválasztott) összetett: több
alkotóból álló szerkezeti anyag, amely erősítőanyagból – jellemzően
szálerősítésből – és befoglaló (beágyazó) anyagból – mátrixból áll.
Ezt jellemezi, hogy a nagy szilárdságú és rendszerint nagy rugalmassági
modulusú (szálas) erősítőanyag és a rendszerint kisebb szilárdságú
mátrix között kitűnő, első vagy másodrendű kötések általi adhéziós
kapcsolat van, amely a deformáció, az igénybevétel magas szintjén
is tartósan fennmarad.
A kompozitokban található alkotóelemek elhelyezkedését vizsgálva
megállapítható, hogy a folytonos (mátrix) fázis teljesen körülveszi
az abban finoman eloszlatott másik fázist (erősítőanyag), emellett
közöttük kitűnő kapcsolat (adhézió) van, amely a deformáció magas
szintjén is fennmarad.

Az erősítőanyag szerepe,
hogy biztosítsa a megfelelő
merevséget és szilárdságot.

A polimer mátrixú kompozit
olyan szilárd anyagot jelent, amely
legalább két alkotóból áll: az egyik
a kisebb szilárdságú, és kis sűrűségű
hordozóanyag, a mátrix, a másik
pedig a nagy szilárdságú és/vagy
nagy rugalmassági modulusú
általában szálas erősítőanyag.

A mátrixanyag szerepe,
hogy összefogja a szálkötegeket,
védje a szálakat a külső környezeti
és fizikai behatásoktól, illetve
biztosítsa a terhelés eloszlását
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a keresztmetszet mentén.

SZÁL AS (SZÁLERŐSÍTÉSES) KOMPOZITOK
A szálas kompozitok jelentősen javítják a mátrix mechanikai
tulajdonságait, pl. szilárdságát, szilárdság-tömeg arányát, tribológiai
jellemzőit, esetenként szívósságát oly módon, hogy a mátrixba
nagy szilárdságú, merev szálakat építenek be.

ÜVEGSZÁL
Az üveg, mint szerkezeti anyag a szilikátok családjába tartozik.
Elsősorban szilíciumoxidokból (SiO2) áll, ez adja az üveg 55-65%-át.
Emellett tartalmaz egyéb fémoxidokat is, amelyek a szilíciummal
lénygében egyetlen óriásmolekulává egyesülnek, mégpedig elsődleges
(primer), nagy kohéziós energiát képviselő kovalens- és ionos kötésekkel.  
A szál gyártása során a megfelelően folyóképes üveg ömledékből
fonófejen át nagyszilárdságú szálat húznak, rendszerint
103 nagyságrendű elemi szálból álló köteg (roving) formájában.
Az elemi szálak átmérője jellemzően 8-17 μm között található.
A megszilárdult rovingokat tekercsekbe csévélik majd különböző textilfeldolgozási technológiáknak vetik alá.
Az üvegszál, a többi elemi szálhoz hasonlóan felületkezelést igényel.
Egyrészről meg kell védeni a feldolgozás – pl. szövés – során esetlegesen
fellépő károsodástól; ezt nevezzük írezésnek. Másfelől biztosítani kell
az üvegszál és a polimer mátrix közötti kapcsolódást, lehetőleg minél
több elsődleges kötéssel, amelyet epoxivegyületek, vinilszilánok, esetleg
fenolgyanta típusú kapcsolószerek felvitele biztosít. Az írezőanyag
feladata tehát az ideiglenes védelem, és az összetartás.
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A POLIMER KOMPOZITOK MÁTRIX ANYAGAI
Napjainkban elsősorban hőre nem lágyuló (hőre keményedő) gyantákat
használnak a nagy teljesítményű kompozitok előállításához. A hőre
keményedő anyagok (pl. epoxigyanta, poliészter, vinilészter, poliimid)
folyadék halmazállapotból, egy irreverzibilis folyamat végén, térhálós
szerkezetű szilárd halmazállapotba mennek át. Ha ez megtörtént,
többé már nem hozhatók folyadék halmazállapotba, habár a hőmérséklet
változtatása jelentősen befolyásolja mechanikai tulajdonságaikat.

EPOXIGYANTA
Az epoxigyanta nyújtja a hőre nem lágyuló polimer gyanták közül
a legjobb tulajdonságokat. Mind mechanikai tulajdonságaiban,
mind a környezeti hatásokkal szembeni ellenálló képességében megelőzi
a többi gyantát, így előszeretettel alkalmazzák olyan iparágakban,
mint pl. a repülőgépgyártás.
Az epoxigyantának számos jó tulajdonsága van. Az egyik ilyen,
hogy kicsi a viszkozitása, ezért szobahőmérsékleten is könnyen kitölti
a rendelkezésre álló teret (pl. a szerszámot). Másik nagy előnye,
hogy csak kis mértékben zsugorodik, így minimálissá válik a térhálósodás
utáni belső feszültség.
Az poliészter gyantákhoz hasonlóan az epoxigyantákat is főleg erősítő,
ill. töltőanyaggal társítva használják fel. Az epoxigyantával készített
kompozitok – azonos erősítőszálak esetében – kedvezőbb szilárdsági
és merevségi értéket mutatnak, mint a poliészter gyantával készítettek;
ez elsősorban a tartós, ill. a ciklikus (váltakozó) terhelésre vonatkozik.
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Polimer kompozit termék
gyártástechnológiái

A réteges felépítés

hogy az igénybevétel erővonalai

Mindeközben figyeleme kell

(szendvicsszerkezet) biztosítja a

mentén kapjuk a legjobb

venni a termék gyárthatóságát

szálerősített kompozit konstrukció

tulajdonságokat. A konstrukciós

is (költségek, szériaszám,

legfőbb műszaki előnyét: a teljes

feladat lépései tehát a fő terhelés

technológia, stb.), amely alapján

alkatrész, termék szilárdságát,

irányok meghatározása, a rétegek

a gyártástechnológiát lehet

illetve merevségét minimális

méretezése, és nem utolsó

kiválasztani.

önsúly mellett úgy optimálhatjuk,

sorban a rétegrend kialakítása.

SZENDVICSSZERKEZET KIAL AKÍTÁSA

GYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁK

A szendvicsszerkezetek elsősorban kompozit anyagokkal kapcsolatban

•

Laminálás

terjedtek el. A szendvicsszerkezet olyan két, egymással párhuzamos,

•

Szórás

sík vagy görbült felületű nagy szilárdságú lemez (fedőlemez, héj), amely

•

Sajtolás

között könnyű, kis szilárdságú, a fedőlemezeknél lényegesen nagyobb

•

Tekercselés

vastagságú anyag (maganyag) helyezkedik el oly módon, hogy a három

•

Pultrúzió

réteg egy mechanikai egységet képezzen. A szendvicsszerkezetek

•

Injektálás

jellemzője a kis tömegű anyagmennyiséggel elérhető nagy
hajlítómerevség növekedés.
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Kompozit betonszerelvény
GFRP Rebar — Üvegszálerősítésű
polimer

A Rebar egy spirálkötésű szendvics szerkezetű megerősített rúd, amelyet
üvegszálas roving és gyanta kombinációjából készítenek. Korróziógátló
alternatívája az acél beton megerősítésének, és minden olyan szerkezeti
vagy építészeti alkalmazásra alkalmas, ahol a korrózióálló, könnyű
és nem vezető anyagokra van szükség.
Az üvegszálas kompozit rúd nagy szilárdságú üvegszálakból és rendkívül
rezisztens vinil-észter-gyantából készül. Az üvegszálak erőt adnak
a rúdnak, míg a vinil-észter-gyanta kiváló korrózióállóságot biztosít
kemény vegyi és lúgos környezettekben egyaránt. A szén-, vinil-észtertermékeket olyan szerkezetekhez használják, amelyeknél nagyobb
merevségre van szükség és fokozott mechanikai tulajdonságokkal kell
rendelkeznie. Az GFRP rúd jelentősen javítja az építőanyagok hosszú
élettartamát, ahol a korrózió állóság fontos tényező.
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ELŐNYEI
80%-kal könnyebb
Az üvegszálas kompozit
betonszerelvény tömörsége

Nem veszíti el jellemzőit
szélsőséges hőmérsékletek
hatása alatt

1,9 t/m3. Ez azt jelenti, hogy csak

A kompozit szerelvényeket

1,9× nehezebb a víznél

különböző hőmérsékleti viszonyok

és 4× könnyebb az acéltól.

között lehet használni (-70ºC-tól

Azonos technikai jellemzőkkel bíró

+100-400ºC-ig) úgy, hogy egyáltalán

üvegszálas szerelvény 9× könnyebb

nem változtatja meg technikai

az acéltól.

és használati jellemzőit.

Gazdaságosabb

A korrózió nem támadja meg,

Az üvegszálas szerelvény

nem rohad

használata lehetővé teszi

Az üvegszálas szerelvény nem

az építkezés bekerülési

rozsdásodik, így nem kezdi el

költségének csökkentését.

tönkretenni a betont. Ezen kívül

Az építési szerkezetek olcsóbbá

agresszív környezetben savak,

válása az üvegszálas szerelvény

lúgok és sók hatására gyakorlatilag

kisebb átmérőjével érhető el

nem változtatja meg a mechanikus

összevetve a betonacéllal.

jellemzőit.

Alacsony hővezetési képesség
A kompozit szerelvény hővezető

Hosszú életű és ökológiailag
tiszta

képessége 100× alacsonyabb,

Az üvegszálas szerelvény

mint az acélé, gyakorlatilag nem

a betonacélhoz viszonyítva 2-3×

vezeti a hőt. Ebből kifolyólag

meghosszabbítja a szerkezet életét,

nem válik hőhiddá és jelentősen

főleg, ha az agresszív hatású

csökkenti a hőveszteséget.

környezetbe kerül Használatával
eltűnnek a drága javítási munkálatok.
Előre jelezhető tartóssága minimum
80 év.
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A tekercsek átmérője 0,80 m-től

Szigetelő, sugárzásátjárható,

1,80 m-ig terjedhet

nem mágneseződik

Ajánlott hosszúság 4 mm (200 m-ig),

Az üvegszálas szerelvény nem

6 mm (50-200 m), 7 mm (50-200 m),

vezeti az áramot és nem gyűjti

8 mm (50-200 m), 10 mm (100 m),

össze a statikus energiákat.

12 mm (75 m), 14 mm (6-12 m),

A rádióhullámokat átengedi.

16 mm (6-12 m), 18 mm (6-12 m),

Az üvegszálas betonszerelvény

20 mm (6-12 m), 25 mm (6-12 m),

minőségét nem változtatja meg

30 mm (6-12 m), 35 mm (6-12 m).

az elektro-mágneses tér, mivel
az nem mágnesezhető.

Tetszés szerinti építési
hosszúsági méret

Pénzmegtakarítást jelent
A szerelvényt tekercsben,

A megrendelő kívánságára és

vagy rudakban szállítják,

a műszaki terv követelményei

ami pénzmegtakarítást jelent

alapján bármilyen hosszúság

a felrakodáskor, lerakodáskor,

legyártható.

valamint az építkezésen való
munkák során egyaránt.

A hőtágulási együtthatója
azonos a betonéval

100%-kal szilárdabb
Az üvegszálas szerelvény

Hőtágulás következtében ez kizárja

szakítószilárdsága azonos

a szerelvényezés elválását és

keresztmetszetű A 400-as

a repedésképződést a betonban.

betonacélhoz viszonyítva
2× erősebb.
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FŐBB FELHASZNÁL ÁSI TERÜLETEI
GFRP termékek, köztük a  Fiberglass Rebar, közúti út alapok, hidak,
gátak, betonlemezek, falak, tengeri alkalmazások, alagutak
megerősítéséhez, valamint energiatermelő létesítmények számára
történő használatra vannak előírva.

Nagyfeszültségű és
elektromágneses mezők
hatásának kittet területek
•

alapok

Alagút és bányászat
•

Könnyű és nehéz vasúti (sín)

Szekvenciális ásatás vagy
NATM alagút

Betonok szigetelésének

•

Ideiglenes megerősítés

a kloridok lefejtésére

•

Sziklacsavarok

•

Út alapok megerősítése

•

Hidak és korlátok.

•

Parkolási struktúrák

•

Megközelítés burkolatok

•

Folyamatosan megerősített

•

Nagyfeszültségű állomások

•

Rádiófrekvenciás érzékeny
területek

•

Kábelcsatornák és bankok

•

Kórházi MRI területek

betonburkolat
Falazat megerősítése
•

A megerősített falazat

•

Előre gyártott elemek

Történelmi építkezés állag

•

Só tároló berendezések

megőrzése

szeizmikus, szél- vagy
•

•

Történelmi megőrzés

robbanáserősítése.

– kőelemek helyreállítása

Agyag és beton kőműves

és rögzítése

betonszerkezet betöltésének

•

Építészet betonelemek

megerősítése.
Ahol a beton érzékeny a
korrózióra

Belsőépítészet

•

Szennyvízkezelő  létesítmények

•

Úszómedencék
Ház alapok
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Kompozit betonszerelvény
GFRP Kevert / kompozit összetételű
síkháló / betonháló
ELŐNYEI
•

A BP-1 osztályú acélhálóval

•

9× könnyebb

összevetve a szakítószilárd-

Azonos átmérővel számolva

sága 2× nagyobb.

a kompozit háló fajsúlya
4× könnyebb. Azonos
szilárdság esetén pedig 9×.

•

Alacsony hővezető képesség
A kompozit háló alacsony fokú
hővezető képessége lehetővé
teszi 9×-esével csökkenteni
a hő veszteséget.

VASBETON HÁTRÁNYA:
KORRÓZIÓ

A HARD MESH
ELLENÁLL A KORRÓZIÓ
MEGJELENÉSÉNEK
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•

Bármekkora építési

•

Meggyorsítja a beépítés

•

Nem rozsdásodik és nem

hosszúság

folyamatát:

oxidálódik

A háló nem csak sík formában

A Hard mesh kompozit háló

Ellenáll a korrózió

kerül szállításra, hanem

beépítése egyszerű.

megjelenésének. Ellenáll

tekercsben is. Egy 50 m2-es

A hálótekercs teljes területen

a lúg, a klórsó és a savtartalmú

tekercset bármelyik munkás

történő kiterítése egy vágással

anyagoknak. A Hard mesh

mindenféle nehézség nélkül

történik, csökkenti a beépítés

kompozit háló gyártása

át tudja vinni az építkezés

idejét, ami időt és pénzt takarít

különleges technológia

egyik feléből a másikba, ami

meg. Sarokcsiszolóval, vagy

alkalmazásával, speciális

megkönnyíti a beépítést.

egyéb vágó-berendezéssel

homok ráfújásával történik,

egyszerűen lehet vágni.

amely a háló betonhoz való
tapadását növeli. Ily módon
az acél hálóval összehasonlítva
megnövekszik a szerkezet
használati ideje. A Hard mesh
a legjobb választás az acélháló
helyett.

HELYET TESÍTŐ ÁTMÉRŐK
GFRP HÁLÓ

BP-1 VASHÁLÓ

2,0 mm                                                                          

2.7 mm

2,5 mm                                                                          

3.5 mm

3,0 mm                                                                          

4.0 mm
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Az összetett szerelvények
és a fémszerelvények
összehasonlítása
JELLEMZŐK
ANYAG
BETONNAL VALÓ TAPADÁS
RUGALMASSÁG
SZÉTHÚZÓ ELLENÁLL ÁSA
MEGNYÚL ÁS
HŐVEZETÉS
A KÉSZTERMÉK TÖMÖRSÉGE
LINEÁRIS TERJESZKEDÉ
5°C-BAN
AGRESSZÍV KÖRNYEZETBEN
VALÓ ELLENÁLL ÁS

BETONACÉL A -III
(A400-25G2S)
Acél
100 %

GFRP REBAR

LIGHT PLUSZ

HARD PLUSZ

Lúgellenálló üveg roving,
epoxigyantával
83%

100%

magas rugalmasságú

maximálisan rugalmasságú

210 000 MPA

55 000 MPA

490 MPA

800-1300 MPA

25 %

2,2 %

hővezető

nem hővezető

46 Watt / (M°C)

0,35 Watt / (M°C)

7 850 kg / m3

1 900 kg / m3

13-15 5/°C

9-12 5/°C

alacsony ellenállású,
rozsdásodik

rozsda- és saválló

áramvezető

nem áramvezető

6-80 mm

4-35 mm

TERMÉK HOSSZA

rúdban: 11,7 m

a megrendelő igénye szerint

MÉRGEZŐ HATÁS

ökológiailag tiszta

HASZNÁL ATI IDŐ

szabvány szerint

SZIGETELŐKÉPESSÉG
TERMÉK ÁTMÉRŐJE
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nem mérgető, 4-es osztályú
besorolással
minimum 80 év

TERMÉK SÚLYA KG-BAN (azonos szilárdsággal)
6 A-III
8 A-III
10 A-III
12 A-III
14 A-III
16 A-III
A 18-III
A 20-III

0,222 kg
0,395 kg
0,617 kg
0,888 kg
1.210 kg
1.580 kg
2000 kg
2.470 kg

TERMÉK SÚLYA KG-BAN (azonos szilárdsággal)
4 GFRP
6 GFRP
7 GFRP
8 GFRP
10 GFRP
12 GFRP
14 GFRP
16 GFRP

0,02 kg
0,05 kg
0,07 kg
0,09 kg
0,12 kg
0,20 kg
0,26 kg
0,35 kg
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HARD MESH kompozit betonháló
sejtmérete: 50x50, 100x100, 150x150 mm

ELŐNYEI
1. Idő és emberi erőforrás

2. Anyagfelhasználás megtakarítása a telepítési idő csökkentése

megtakarítása

mellet

Az AC-szel való együttműködés

Az üvegszálerősítéses betonháló és rúd szerkezetek egyedülálló

gyakorlati lehetősége minden

és előnyös tulajdonságainak figyelembevételével újra számolják

fejlesztőnek szól. Az üvegszál

a projektek költségvetéseit.

erősítés nem korrodálódik,
igy mind szabadtéri mind száraz
környezetben tárolható.
A hálók kötöttek, könnyedén
és nehézségek nélkül szállíthatóak.

A kompozit rúd és betonháló üvegszálas technologiánál növelik a cellák
számát az üvegszálból és így nagyobb szilárdságot érnek el. Így még
kisebb átmérő mellet is (szemben a  A-III fém megerősítésével) további
7%-os megtakarítás érhető el.

Emlékezzünk, hogy a kompozit

A továbbiakban a betonháló esetében is csökkenthető a beton védő

megerősítés súlya tizede a fém

rétege, amelynek célja az erősítő háló közelében lévő nedvesség

megerősítésé. Az üvegszállas

csökkentése.

kompozit megerősítése, kötése,
vágása, előkészítése és szerelése
1.5 – 2× kevesebb erőfeszítést
igényel. Időt és emberi erőforrást
takarít meg.
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A csökkentett tömeg lehetővé teszi több rudazat használatát és csökkenti
a telepítési időt.

ALK ALMAZÁSI TERÜLETEI
•

alapok

•

utak

•

gátak

•

betonpadlók

•

beton kőolajtárolók

•

beton vegyianyagtárolók

•

vasbeton termékek

•

épület vázak

•

betonfürdők

•

medencék

•

szökőkutak

•

terek

•

talajcsíkok erősítése

•

tisztító berendezések

•

kutak

•

téglafalazat és egyéb
falazatok megerősítése

3. A megnövelt élettatammal való költségmegtakarítás
Fontos, hogy az GRFP armatúra élettartama több mint 80 év.
Nincs karbantartási tényező! A teljes életciklus-költség jelenértékét
figyelembe véve, a GRFP használatával a technológia mintegy 15-25%-os
megtakarítást jelent.

4. Környezetvédelem a jövő technológiájával!
A korrózió hatalmas környezeti és gazdasági hatással van

•

beton úttestek

•

kikötői építmények

•

rácsok

•

földalatti parkolók

•

falszerkezetek hálózása/
merevítése

•

hidak fektetése

•

repülőtéri kifutópályák

•

betonparkolók

•

rámpák

•

lépcsőházi szerkezetek

•

úszó dokkok

a betonszerkezetekre. A beton megerősítése az üvegszálas erősítésű
polimerrel (GFRP) a legkorszerűbb megoldás olyan projektek
létrehozására, amelyek erős mechanizmussal rendelkeznek a korrozív
anyagok ellen.
A jövő megoldásaként az üvegszál erősítésű kompozit anyagok használata
megoldás lehet az egyre szigorúbb környezetvédelmi előírások
betartására a technológiai követelmények mellett.
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Az GFRP hosszanti szakító szilárdságának köszönhetően, amely 2×
olyan magas, mint a fém-é, (a tágulási együtthatói viszont ugyanazok,
mint a beton-nak) Kisebb átmérőjű GFRP alkalmazásával is elérhető
ugyan az a technológiai követelmény minta a nagyobb átmérőjű vasrúd
használatával.
Például, ha egy 12 mm átmérőjű vasrudat használnak, akkor azt 8 mm
átmérőjű kompozit üvegszálerősítéssel helyettesítik.
Az üveg száll megerősítésnek köszönhetően a beruházás élettartamát
2×-esére lehet növelni. Mivel az épületben a repedések sokkal később
jelentkeznek, mint fémszerelvények használatánál.  

ÖSSZEFOGL ALVA
•

Korrózió és bomlás hiánya

•

Minimális szállítási költségek

átmérőjű csere az erő

•

Tárolás nedves helyen,

elvesztése nélkül

minőségcsökkenés nélkül
•
•
•
•

•

•

energiát, nem mágneses és

mozgathatóság!

nem vezetőképes (szigetelő)

Nagy szilárdságú, 100%-kal

•

Alacsony hővezető képesség,

erősebb az acélnál

•

Nem veszíti el a tulajdonságait

Könnyű súly, 80% könnyebb

rendkívül alacsony

fém

hőmérsékleten

Tágulási együttható 9-12,

•

Előállítási költsége kisebb
az acélnál

esetében

•

Az élettartam legalább 80 év

Bármely építési hossz,

•

Kevesebb munkaerőt igényel

megerősítés tekercsben
történik
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Nem vezeti el a villamos

A praktikusság könnyű

ugyanúgy, mint a beton
•

Az acél megerősítés alsó

Termékeink

•

Kompozit üvegszálerősítés

•

– LIGHT plus
•

Kompozit szerelvények

•

a homokkal – HARD plus
•

Kompozit falazó háló
– HARD mesh

Mezőgazdasági üvegszálas

•

Rugalmas csatlakozások

kompozit – LIGHT green

•

Rögzítő szerelvényekhez

Kompozit megerősítésű

•

Egyedi összetételű kompozit

üvegház szerkezetek
•

Üvegszálmegerősítésű
kompozitrács

rudak egyedi gyártásra
•

Betonvas gyorskötöző

KOMPOZIT BETONALK ATRÉSZ | KÖNNYŰ +
IMPER ATIV

FELHASZNÁL ÁSI TERÜLETEI:
•

Útépítés

•

Alacsony terhelésű sávalapok
betonozásánál

•

Melegházak építésénél

•

Alacsony terhelésű
betontermékek gyártásánál

•

Rugalmas kötések
létrehozásánál

4-32 mm
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KOMPOZIT BETONALK ATRÉSZ | KEMÉNY +

TUL A JDONSÁGAI:
•

100%-os betonhoz való
tapadás a homokkal való
permetezésnek köszönhetően

•

ultraibolya sugárzással
szembei védelem

•

átmérő: 4-32 mm

FELHASZNÁL ÁSI TERÜLETEI:
•

Házak és többemeletes házak építésénél

•

A megnövekedett terhelésnek kitett sávalapokban

•

Gátak, hidak, vízerőművek, kikötők építésénél

•

Utak építésénél

•

Nagy terhelésnek kitett betontermékeknél

•

Rugalmas kötések létrehozásánál

AZ ERDŐBEN LÉVŐ
MÉTEREK SZÁMA

RÚD HOSSZA

ÖBÖL ÁTMÉRŐJE

02

-

12 m

1m

04

200 m

-

1m

06

50-150 m

-

1m

07

50-150 m

-

1m

08

50-150 m

-

1m

10

100 m

6m

1,75 m

12

75 m

6m

1,75 m

14

-

6m

-

18

-

6m

-

ÁTMÉRŐ

4-32 mm
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KOMPOZIT FAL AZÓ HÁLÓ | HARD MESH

TUL A JDONSÁGAI:
•

nem korrodálódik

•

alacsony a hővezetése

•

könnyű

•

2× erősebb

•

tágulási együttható

JELLEMZŐK
CELL A MÉRET

HARD MESH KOMPOZIT
FALAZÓ HÁLÓ

B-1 GOST 23279
FÉMHUZAL HÁLÓ

50x50 mm, 100x100 mm, 150x150 mm, 200x200 mm

RÚD ÁTMÉRŐJE

02

03

04

RUGALMASSÁG

1 300 MPA

550 MPA

570 MPA

600 KGF

400 KGF

720 KGF

MEGNYÚL ÁS

2,5 %

2%

2,5 %

HŐVEZETÉS

0,46 Watt / (M°C)

56 Watt / (M°C)

360 g/m3

2220 g/m3

1 200 mm-ig

-

nagyon magas

alacsony

SZIGETELŐKÉPESSÉG

nem áramvezető

áramvezető

MÁGNESES JELLEMZŐK

nem mágnesezik

mágnesezik

TÖRÉSI SZIL ÁRDSÁG

TÉRFOGAT EGYSÉGNYI
TERÜLET
HÁLÓSZÉLESSÉG
AGRESSZÍV KÖRNYEZETBEN
VALÓ ELLENÁLL ÁS

4-32 mm
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Felhasználási területek
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4

Amikor a biztonság és a megtakarítás
együtt jár.

CÉGINFORMÁCIÓ
Imperativ Hungary Kft.
Cím: 2475 Kápolnásnyék, Fő út 10.
Nyitvatartás: H-P, 08:00 - 17:00-ig
Telefonszám: +36 30 735 1893, + 36 30 946 2773
E-mail: info@imperativ.hu
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