PC® CARBOCOMP CMU – 1,4 mm GROSIME
Laminate unidirecționale din fibră de carbon, cu valoare mare a
modulului de elasticitate, pentru consolidarea structurilor
1. Descriere
Laminate epoxidice cu fibre de carbon cu valoare mare a modulului de
elasticitate, orientate unidirecțional
▪ Conţinutul de fibre:
68% (volum)
▪ Lăţimi disponibile:
50, 60, 80, 100, 120 mm
▪ Grosimea efectivă:
1,4 mm

2. Utilizare
Ranforsarea grinzilor, pardoselilor, pereţilor şi stâlpilor din beton, lemn sau
oţel. Consolidarea podurilor şi a clădirilor, în cazuri precum:
▪ Refacerea capacității portante inițiale, de ex. după un incendiu sau
corodare a armăturilor
▪ Consolidarea locală a elementelor de construcţie, atunci când sunt
practicate deschideri în plăci sau pereți din beton
▪ Mărirea capacității portante
▪ Remedierea erorilor de execuție

3. Proprietăţi
Rezistenţa la tracţiune
Valoare medie
Valoare minimă
Modulul de elasticitate
Valoare medie
Valoare minimă
Elongaţie minimă

2200 MPa
> 2050 MPa
210 GPa
> 200 GPa
> 0,98%

4. Avantaje
▪ Rezistenţă mare la tracțiune şi rigiditate
▪ Greutate proprie mică
▪ Deformare foarte mică
▪ Flexibilitate în utilizare
▪ Lungimi foarte mari care se pot instala fără îmbinare
▪ Rezistenţă excelentă la coroziune, la acizi şi alcalii
▪ Înaltă durabilitate
▪ Expansiune termică mică
▪ Mentenanţă redusă sau chiar deloc
▪ Finisarea cu vopsea sau tencuială nu necesită condiţii speciale
▪ Laminatul este protejat cu o folie ce trebuie îndepărtată înainte de
aplicare. Datorită acestei folii de protecţie nu este necesară
asperizarea, curăţarea sau degresarea suprafeţei laminatului

5. Punere în operă
▪

Beton, oţel, lemn: suprafaţa trebuie să fie curăţată, reparată şi
netezită
o Beton: suprafaţa trebuie să fie curăţată de grăsimi și de orice
particule neaderente, cum ar fi ciment şi praf. Se repară
zonele denivelate şi cele slabe (aderența trebuie să fie, pe
cât posibil, mai mare de 1,5 N/mm2). Se nivelează suprafaţa,
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▪
▪

▪

îndepărtându-se toate urmele de praf şi se usucă (umiditate
<3%).
o Metal: Se degresează şi se elimină rugina, de preferat prin
curăţare sub presiune.
Se îndepărtează folia protectoare în direcție longitudinală până la
capătul opus al laminatului, sub un unghi de <45°.
Se aplică adezivul epoxidic PC® 5800/BL pe suprafaţa laminatului ce
trebuie lipit:
o După amestecarea componentelor PC® 5800/BL, se aplică pe
laminat cu o spatulă. Trebuie să vă asiguraţi că nu s-au format
pungi de aer.
o Consum: cca. 3 - 5 kg/m2, în funcţie de rugozitatea suprafeţei.
o Timp de punere în operă: cca. 30 minute la 20°C.
o După poziţionarea laminatului pe suprafaţă, acesta trebuie
presat până ce o cantitate minimă de adeziv iese de
dedesubtul laminatului.
Se elimină surplusul de adezivul cu PC® 5900.

6. Dimensiuni și valabilitate
Lungime: 100 m
Valabilitate: nelimitată
7. Măsuri de precauție și siguranță
▪
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▪
▪

Laminate PC® Carbocomp:
Pot avea margini ascuţite, de aceea trebuie utilizate mănuşi de
protecţie.
Nu trebuie depozitate și manipulate în apropierea surselor de
electricitate.
Adeziv epoxidic: vezi fişa tehnică a produsului PC® 5800/BL.
Agent de curăţare: vezi fişa tehnică a produsului PC® 5900.

PC CARBOCOMP CMU 1,4 mm
Aceste informaţii sunt oferite pe baza datelor cunoscute de către noi. Reprezintă o posibilă sugestie utilă pentru testările pe care aţi putea dori
să le faceţi. Prezenul material poate fi modificat pe măsură ce noi informaţii şi teste vor fi disponibile. Nu oferim nicio garanţie şi nu nu ne
asumăm nicio obligaţie sau responsabilitate în legătură cu aceste informaţii.
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