Ruredilbook
Wzmocnienia strukturalne
systemy z włóknem PBO
i matrycą nieorganiczną przyjazną dla środowiska

Ruredil X Mesh systemy z włóknem węglowym

i matrycą nieorganiczną przyjazną dla środowiska

Ruredil, tradycja doskonałości
w innowacji przyjaznej środowisku
Firma Ruredil działająca w branży budowlanej już ponad sześćdziesiąt lat, od samego początku zajmuje czołową pozycję
w rozwoju nowych produktów oraz technologii służących
poprawie efektywności, niezawodności oraz bezpieczeństwa konstrukcji. Realizowany model rozwoju zawsze zmierzał
do harmonizacji wymagań technicznych z ochroną środowiska,
respektując kwestie trwałości materiałów, zgodności z normami
dotyczącymi środowiska naturalnego oraz zdrowia użytkowników.

Ruredil, lider w innowacjach
technologicznych
Od początku swojej działalności firma związana jest

z sektorem produkcji betonu badając i ulepszając dodatki służące do
poprawy jego właściwości mechanicznych, urabialności oraz trwałości. Równocześnie Dział ds. Prefabrykatów rozwinął innowacyjne systemy zawiesi do przenoszenia elementów prefabrykowanych oraz systemy
ich bezpiecznego montażu – w tym zakresie firma Ruredil nadal pozostaje
liderem w branży.

BETON
dodatki poprawiające
wydajność i trwałość
PREFABRYKACJA
systemy zawiesi
i bezpiecznego montażu

Lata osiemdziesiąte

charakteryzowały się opracowaniem
przez firmę Ruredil pierwszych materiałów kompozytowych – mowa tu o specjalnych zaprawach do napraw betonu i murów, które są
wytwarzane z dodatkiem krótkich polimerowych włókien strukturalnych
(węglowych i z poli-alkoholu winylowego).

MATERIAŁY KOMPOZYTOWE
Z KRÓTKIM WŁÓKNEM
specjalne zaprawy naprawcze
z syntetycznymi włóknami
strukturalnymi

W latach dziewięćdziesiątych działania innowacjne kon-

BETON ZBROJONY
syntetyczne włókna
strukturalne

tynuowano w branży posadzek przemysłowych. Tradycyjne siatki zgrzewane, a także włókna stalowe zostały zastąpione przez nowej generacji
syntetyczne włókna strukturalne, produkowane na bazie modyfikowanych polimerów. Technologia ta niesie za sobą korzyści ekonomiczne
i funkcjonalne oraz znacznie zwiększa trwałość posadzek poddanych
działaniu czynników agresywnych (np. sól).

Z nowym tysiącleciem Ruredil wprowadza innowację na
skalę światową w zakresie wzmocnień strukturalnych proponując
grupę systemów wykorzystujących siatki tkane z włókna węglowego osadzane w matrycy nieorganicznej (Ruredil X Mesh). Systemy te,
w porównaniu z systemami FRP (matryca żywiczna) są łatwiejsze w stosowaniu, skuteczniejsze i trwalsze. Poza tym w odróżnieniu od systemów
żywicznych, są przyjazne dla środowiska i nieszkodliwe dla zdrowia
człowieka.

ŚWIATOWA INNOWACJA
W ZAKRESIE MATERIAŁÓW
KOMPOZYTOWYCH
Z DŁUGIM WŁÓKNEM
systemy wzmocnień RureGold®
i Ruredil X Mesh osadzane
w matrycy nieorganicznej

Obecnie nowatorskim rozwiązaniem są systemy wzmacniania kon-
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strukcji budowlanych RureGold®, w których używa się siatek tkanych
z włókna syntetycznego nowej generacji – polifenylenobenzobisoxazolu
w skrócie PBO. Stosowane w systemach siatki różnią się wielkością oczek
oraz gramaturą. Wszystkie nowe produkty zostały ocenione według obowiązującego w firmie Ruredil systemu certyfikacji EcoRuredil, który pod
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Dlaczego stosuje się
wzmocnienia strukturalne?
Utrata nośności konstrukcji

Podczas eksploatacji budynku może zdarzyć się, że nośność konstrukcji, w porównaniu z przyjętą w projekcie, nie jest już wystarczająca.
Możliwe przyczyny:
degradacja materiałów, z których wykonane są elementy konstrukcji, co może powodować lokalne zmniejszenia nośności, jak i pogorszenie wytrzymałości całej konstrukcji,
zmiana przeznaczenia użytkowania obiektu skutkująca nadmiernym przeciążeniem elementów nośnych konstrukcji,

degradacja materiałów

zdarzenia losowe, jak np. osiadanie fundamentów, mocne uderzenia, pożary, trzęsienia ziemi. Ich wpływ może spowodować w konstrukcji lokalne lub rozległe szkody .
O ile nadmierne obciążenie statyczne stwarza problemy dla pojedynczych elementów konstrukcji poddanych bezpośrednio obciążeniu,
o tyle obciążenia dynamiczne, jak np. trzęsienie ziemi, wstrząsy górnicze,
wystawiają na ciężką próbę również połączenia elementów konstrukcyjnych, jak na przykład węzły belka/słup w konstrukcjach żelbetowych, połączenia między murami a stropami płaskimi lub sklepieniami w konstrukcjach murowych.

zmiana sposobu
użytkowania budynku

zdarzenia losowe:
osiadanie, pożary, trzęsienia ziemi

Utrata nośności
		
konstrukcji
– obciążenia nieprzewidziane
w projekcie lub w eksploatacji

Tradycyjne systemy wzmacniania

Tradycyjne działania wzmacniające opierały się zawsze na wymianie lub
uzupełnianiu materiałów zniszczonych, stanowiących część konstrukcji (bloki, zaprawy, beton, zbrojenia). Celem takiego działania
była odbudowa elementu konstrukcyjnego wraz z zachowaniem
jego pierwotnej nośności, ewentualnie zwiększano przekrój elementu
konstrukcyjnego, aby podnieść jego nośność i bezpieczeństwo.

W przypadku działań skierowanych na poprawę nośności konstrukcji lub
w celu usuwania czynników wpływających ujemnie na nośność konstrukcji, już w czasach starożytnych wprowadzano w mury elementy drewniane oraz z żelaza jak np. łańcuchy, cięgna, zworniki i obejmy wzmacniające.
W ostatnich czasach byliśmy świadkami stosowania obejm wzmacniających na słupach żelbetowych oraz mocowania żywicą epoksydową ciężkich płyt stalowych na sklepieniach i belkach.

Wymienione wyżej działania są trudne do przeprowadzenia oraz silnie inwazyjne dla statyki i estetyki konstrukcji. Wykazują także słabą trwałość
w zakresie utrzymywania skuteczności wzmocnienia w czasie. Ponadto, wykorzystywane materiały naprawcze (żywica, zaprawy żywiczno-cementowe) charakteryzują się dużo wyższą wytrzymałością mechaniczną
w porównaniu z materiałami elementów konstrukcji betonowych lub
murowych. Fakt ten wpływa na zmianę rozkładu naprężeń w konstrukcji wzmacnianej i powoduje zwiększenie naprężeń mechanicznych
w słabszym materiale czego, z oczywistych powodów, należy unikać.

wzmocnienia strukturalne

Ewolucja
w systemach wzmocnień

obejmy wzmacniające
pękniętą kolumnę

obejmy wzmacniające elementy konstrukcyjne
z wykorzystaniem kątowników i płaskowników

wzmocnienie belek z użyciem
techniki klejenia

Tradycyjne metody
wzmacniania konstrukcji
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Ewolucja
w systemach wzmocnień

Materiały kompozytowe o wysokim module sprężystości
Wzmocnienie strukturalne to kompozyt będący połączeniem włókna
o wysokiej wytrzymałości mechanicznej oraz matrycy spełniającej
funkcję sczepną pomiędzy włóknem a podłożem. Taki układ umożliwia
przenoszenie, w większym lub mniejszym stopniu, naprężeń z konstrukcji
na kompozyt.
Włókna użyte do wzmocnień strukturalnych mają wysoki moduł sprężystości oraz dużą wytrzymałość na rozciąganie, są to m.in. włókna węglowe, aramidowe i PBO. Ich rozwój sięga lat sześćdziesiątych, gdzie znalazły
zastosowanie, przede wszystkim w branży lotniczej i kosmicznej. Jednak
dopiero w ciągu ostatnich dwudziestu lat, w wyniku zmniejszenia zapotrzebowania na te włókna w wiodących sektorach gospodarki, nastąpiła
wyraźna obniżka ich cen. Dzięki temu możliwe było ich zastosowanie również w budownictwie m.in. do wzmocnień konstrukcji żelbetowych i murowych wzniesionych na obszarach narażonych na wstrząsy sejsmiczne.

włókno węglowe jednokierunkowe

ze spoiwem organicznym

Dzięki doskonałym właściwościom mechanicznym włókien strukturalnych, technologia ta pozwala na przeprowadzanie działań wzmacniających wykorzystujących niezwykle proste rozwiązanie. Umożliwia ono
połączenie praktyczności, mniejszej inwazyjności, szybkości realizacji oraz niskich kosztów działania w porównaniu z tradycyjnymi technikami.
Dzięki lekkości znajdują zastosowanie w konstrukcjach szczególnie
wrażliwych na zwiększenie ciężaru, umożliwiając jednocześnie zachowanie nienaruszonej architektury konstrukcji oraz prawidłowe działanie jej
elementów.

siatka dwukierunkowa z włókien
PBO w matrycy nieorganicznej

Jednym słowem, łatwość stosowania oraz duża zdolność do przystosowywania się do wszystkich kształtów elementów konstrukcji przesądziły o sukcesie tego materiału w budownictwie.

Miejsca zastosowania
jedno- lub/i dwustronne wzmacnianie (zespalanie) sklepień ceglanych
zapobieganie odkształceniom łuków i pierścieni murowanych
wzmacnianie elementów ściskanych oraz zginanych, jak np. filary w konstrukcjach z betonu zbrojonego, kolumny ceglane lub z kamienia
wzmacnianie stropów gęstożebrowych
wzmacnianie stropów żelbetowych wieloprzęsłowych w strefach rozciągania
wzmacnianie dźwigarów żelbetowych, sprężonych
kompleksowe wzmacnianie obiektów budowlanych na obszarach występowania wstrząsów sejsmicznych ewentualnie parasejsmicznych

łatwość stosowania

wzmocnienia strukturalnego

Zalety :
• zwiększenie nośności
• zmniejszenie odkształceń
• ograniczenie delaminacji warstw
• ochrona przed tworzeniem się
mechanizmów zniszczeń

wzmocnienia strukturalne

Dlaczego systemy FRP
nie są niezawodne
Ograniczenia tradycyjnych systemów kompozytowych

Ograniczenia systemów FRP (Fiber Reinforced Polymer) spowodowane są
obecnością żywicy epoksydowej, która z uwagi na to, że nie jest trwała
w określonych warunkach termiczno-wilgotnościowych, często wykazuje
zawodność we wzmocnieniu konstrukcji. Słaba trwałość żywicy powoduje utratę przyczepności systemu FRP do podłoża, a tym samym
utratę możliwości przenoszenia naprężeń z konstrukcji na materiał kompozytowy.
niska odporność na temperatury – żywica organiczna ulega postępującym zmianom począwszy już od +30°C, aż do całkowitej utraty przyczepności do podłoża;
brak odporności na ogień – żywica organiczna pali się, wydziela
toksyczne opary oraz uwalnia rozżarzone drobiny;
utrata skuteczności przy wysokiej wilgotności otoczenia,
w którym działa – w momencie gdy matryca jest już utwardzona,
żywica wykazuje znaczną utratę przyczepności do podłoża w środowisku długotrwałego oddziaływania wilgoci (na poziomie 80-90%
wilgotności względnej);
ograniczona możliwość stosowania w zależności od temperatury otoczenia – prawidłowe utwardzanie żywicy epoksydowej następuje w temperaturach między +10°C a +30°C;
brak możliwości aplikacji przy wysokiej wilgotności – przy wilgotności powierzchniowej wyższej niż 6% oraz wilgotności względnej otoczenia wyższej niż 85% zostaje zakłócona polimeryzacja
żywicy organicznej;

właściwości żywic

zależą od warunków
otoczenia
UTWARDZANIE
Żywicy

odporność
Wysokie
temperatury
ZMIĘKCZENIE
i oddzielenie

Zbyt
szybko

OK

30 °C

Stopniowa
utrata
przyczepności

30 °C

OK

Nie
utwardza się

brak przepuszczalności pary wodnej – stosowanie systemu może
wywołać zjawiska powierzchniowej kondensacji pary wodnej, również po przeciwnej stronie wzmocnionej przegrody, początkując
zjawiska degradacji jej powierzchni;
wrażliwość wzmocnionej konstrukcji w osiąganiu zaprojektowanej wytrzymałości mechanicznej – wysoka sztywność matrycy
organicznej, w porównaniu do sztywności podłoża, wywołuje pod
wpływem naprężeń nagłą delaminację wzmocnienia;
nieodwracalność działań wzmacniających – głęboka penetracja
podłoża przez żywice uniemożliwia całkowite usunięcie matrycy
z konstrukcji.
delaminacja wzmocnienia przy

osiągnięciu maksymalnego obciążenia

Trwałość zależna od
warunków otoczenia
Utrata przyczepności wzmocnienia
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Systemy wzmacniania
o matrycy nieorganicznej

W systemach wzmacniania RureGold® i Ruredil X Mesh stosowane
są dwa rodzaje włókien – PBO oraz węglowe. Oba wymienione materiały charakteryzują się wysoką wytrzymałością na zerwanie oraz
skutecznie przejmują naprężenia wywołane obciążeniem. Włókno
PBO, w porównaniu z włóknem węglowym, charakteryzuje się wyższą
o 40% wytrzymałością na rozciąganie oraz wyższym o 15% modułem
sprężystości.
Matryce nieorganiczne, różne dla każdego systemu wzmacniania, skuteczne przylegają zarówno do włókien strukturalnych siatki jak i do materiału, z którego wykonane jest podłoże, zapewniając wysoką niezawodność wzmocnienia strukturalnego.
Wzmocnienia kompozytowe RureGold® oraz Ruredil X Mesh wykorzystują włókna strukturalne o różnej teksturze (dwukierunkowej i jednokierunkowej). Pozwala to zapewnić maksymalną wszechstronność
stosowania w różnych sytuacjach obciążenia: ściskanie połączone ze zginaniem słupów, ścinanie płyt, zginanie belek i stropów, zmienność kierunków oddziaływań sejsmicznych.
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matryca nieorganiczna
Stabilizowana
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włókno Długie

Światowa Innowacja

Naprężenie (GPa)

Firma Ruredil jako pierwsza wprowadziła innowacje w zakresie wzmocnień strukturalnych opatentowując różne systemy wzmacniania
FRCM (FIBER REINFORCED CEMENTITIOUS MATRIX). Każdy został odpowiednio opracowany, aby spełniać wymagania w zakresie wzmocnienia
istniejących konstrukcji z betonu zbrojonego, konstrukcji murowych
oraz murowanych ścian wypełniających poddawanych wstrząsom
sejsmicznym (ewentualnie parasejsmicznym, np. wstrząsów na obszarach
eksploatacji górniczych).

FRCM

Nowa gwarancja wzmocnienia: materiały kompozytowe FRCM

1

C

2

H
3

Odkształcenie (%)

C

C
C
Bezpieczeństwo,
C
C
C i trwałość
niezawodność

C
parametrów mechanicznych
		
C
C

O

C

wzmocnienia strukturalne

Systemy wzmacniania
o matrycy nieorganicznej
Jakie problemy rozwiązują

Zastosowanie matrycy nieorganicznej w celu aplikacji wzmocnienia
strukturalnego zapewnia przezwyciężenie wszystkich ograniczeń
wynikających z bezpieczeństwa, niezawodności oraz trwałości parametrów mechanicznych systemów FRP, ponieważ matryca ta jest
bardziej kompatybilna z podłożem. Systemy wzmacniania FRCM zapewniają:
możliwość stosowania na podłożach wilgotnych – spoiwo typu
hydraulicznego nie obawia się obecności wilgoci;
odporność ogniowa – matryca w bezpośrednim kontakcie z ogniem
wykazuje reakcję podobną do tej charakteryzującej podłoże – jest
niepalna, ma niską emisję dymu i nie uwalnia rozżarzonych drobin;
dobra odporność na wysokie temperatury – spoiwa nieorganiczne posiadają niezmienne właściwości mechaniczne oraz przyczepność do podłoża w temperaturach od + 5°C do + 550°C;
wysoka odporność na cykle zamrażania i odmrażania;
przepuszczalność pary wodnej – system jest paroprzepuszczalny
(patrz certyfikat nr 1204-2012 zgodnie z UNI EN 1015-19 wystawiony
przez Instytut Badań i Testów M. Masini). Zapobiega to zjawisku kondensacji pary wodnej;
nietoksyczność – matryca nie jest produktem szkodliwym dla zdrowia użytkowników, ani dla środowiska; może być aplikowana bez
stosowania specjalnej ochrony oraz usuwana bez zachowania szczególnych środków ostrożności;
prostota mieszania i aplikacji – zaprawa (matryca) jest fabrycznie
przygotowana; należy ją jedynie wymieszać z wodą, a jej aplikacja nie
wymaga zaangażowania wyspecjalizowanych zespołów;
wysoka niezawodność systemu wzmacniania także, po osiągnięciu obciążenia niszczącego – „ciągliwość" produktów składających się na system zapobiega gwałtownemu oderwaniu się wzmocnienia od podłoża;
trwałość również przy wysokiej wilgotności otoczenia – nie
występuje zjawisko pogorszenia przyczepności matrycy do podłoża;
obrabialność w szerokim zakresie temperatury – w przedziale
od +5°C do +40°C nie występują istotne różnice w urabialności i czasie wiązania matrycy;
odwracalność systemu – mechanizm przyczepności matrycy nieorganicznej umożliwia ewentualne usunięcie wzmocnienia, bez szkody dla podłoża.

dobra odporność na wysokie
temperatury oraz ogień

ODPORNOŚĆ
DO TEMPERATURY

+550 °C
APLIKACJA NA PODŁOŻACH WILGOTNYCH

PERMEABILITÀ AL VAPORE
PRZEPUSZCZALNOŚĆ PARY
Plexiglass

matryca
organiczna

matryca
nieorganiczna

Włókno PBO
		

matryca
nieszkodliwa

skuteczna współpraca

z matrycą nieorganiczną
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Resistenza a flessione

variazione in funzione della temperatura
25

Carico massimo (KN)

20
15

121,5%

123%

Utrzymanie skuteczności działania
w wysokich temperaturach

10

10

95,1%

5

Reakcja na ogień systemów FRCM vs. FRP

Obciążenie
maksymalne
(KN)
Carico massimo
(KN)

Jak pokazuje załączony wykres, proces degradacji rozpoczyna się w temperaturze +130°C i powoduje już w temperaturze +180°C znaczne
pogorszenie właściwości mechanicznych betonu. Widać również, że
przy wzroście temperatury wzmocnienie strukturalne RureGold® XP
utrzymuje zwiększoną wytrzymałość na zginanie, w porównaniu z betonem niewzmocnionym.
Nawet w temperaturze +550°C wytrzymałość wzmocnionego betonu na
zginanie jest wyższa o 173% w porównaniu z betonem niewzmocnionym.
Co więcej, ten parametr ulega zwiększeniu w porównaniu z jego pomiarem w temperaturze otoczenia, tj. +20°C (+ 121,5 %). Zauważalny wzrost
można wyjaśnić tym, że wzmocnienie jest w stanie przeciwdziałać zjawisku dekohezji pomiędzy składnikami mieszanki betonowej, które stanowi
przyczynę utraty wytrzymałości betonu niewzmocnionego (szczególnie
chodzi tu o kruszywo).
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BETON NIEWZMOCNIONY
BETON WZMOCNIONY (RUREGOLD ® XP)
30
23,3
Carico massimo (KN)

-

Systemy wzmacniania FRCM utrzymują swoją skuteczność do temperatury +550°C. Dla porównania, temperaturą graniczną dla betonu jest
+350°C. Za istotny parametr tej właściwości, tj. odporności na wysoką
temperaturę, wybrana została wytrzymałość na zginanie, ponieważ
w porównaniu z wytrzymałością na ściskanie, jest ona bardziej wrażliwa na występującą w betonie degradację wywołaną przez wysoką
temperaturę.
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Trwałość
i skuteczność
			
wzmacniania do 550°C

Odkształcalność po wystąpieniu pęknięcia

Systemy wzmacniania FRCM modyfikują reakcję na pęknięcie o charakterze kruchym, charakterystyczne dla konstrukcji murowych wzmocnionych systemami FRP, na rzecz większej zdolności odkształcania pojedynczego elementu nośnego oraz ogólnego wzrostu skuteczności
wzmacniania całej konstrukcji.

SYSTEM POZOSTAJE
SKUTECZNY I NIEZAWODNY
w przypadku gdy jest
zapewniona przyczepność
i ciągliwość matrycy

Wzmocnienie strukturalne konstrukcji murowej jest na tyle bardziej skuteczne i niezawodne, na ile wykazuje ciągliwość wzmocnienia po osiągnięciu maksymalnego obciążenia.

wzmocnienia strukturalne

Okształcalność po wystąpieniu
pęknięcia i klasyfikacja ogniowa

FRCM

Pod tym względem Systemy FRCM zapewniają doskonałą skuteczność,
ponieważ odkształcenia obciążanej matrycy wymiarowo zbliżają się
do odkształceń podłoża, gwarantując przy tym przyczepność i współpracę strukturalną wzmocnienia również po osiągnięciu obciążenia krytycznego.

FRP

Klasyfikacja ogniowa
System RureGold® XP poddany próbom reakcji na ogień, zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi UNI EN 13501-1, uzyskał certyfikat
w klasie A2, czyli jest sklasyfikowany jako materiał niepalny, który nie
wywołuje toksycznego zadymiania niebezpiecznego dla ludzi znajdujących się w jego zasięgu i nie tworzy rozżarzonych drobin rozprzestrzeniających pożar. Natomiast wszystkie systemy FRP, z uwagi na wybezpieczeństwo
korzystywanie spoiwa organicznego, zostały sklasyfikowane w klasie E.
w przypadku pożaru
Spoiwo organiczne przyczynia się do powstania i/lub rozprzestrzeniania
ognia – w takim przypadku wymagana jest odpowiednia ochrona
przeciwpożarowa.
Klasy reakcji na ogień
System
RureGold®

A1 – A2

niepalny

brak rozgorzenia, minimalna
wartość ciepła spalania

System
X Mesh

A1 – A2

niepalny

brak rozgorzenia, min. wartość ciepła spalania

C

zapalność małym płomieniem; ograniczony,
lecz zauważalny udział w pożarze

rozgorzenie nie wcześniej
niż po 10 min. (300 kW)

D

zapalność małym płomieniem;
istotny udział w pożarze

rozgorzenie nie wcześniej
niż po 2 min. (100 kW)

FRCM
nie przyczynia się
			
do rozwoju pożaru
FRP

E

zapalność małym płomieniem;
bardzo duży udział w pożarze

rozgorzenie przed upływem
2 min. (100 kW)

F

bardzo duży udział w pożarze
lub brak wymagań

nie badane lub nie spełnia
żadnych kryteriów
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Właściwości systemów wzmacniania w przypadku obciążeń sejsmicznych
Wzmocnienia strukturalne na obszarze sejsmicznym ma na celu
dostosowanie konstrukcji do intensywności przewidzianego zjawiska sejsmicznego. Wszystkie systemy FRCM linii RureGold®, dzięki swej wytrzymałości, lekkości oraz łatwości stosowania szczególnie nadają
się do tego celu. Mogą być bezproblemowo wbudowane w elementy
konstrukcji, w których jest ryzyko wystąpienia krytycznych naprężeń wywołanych wstrąsami.
Strategia działań dostosowujących do zdarzeń sejsmicznych, ukierunkowana jest na wyeliminowanie wszystkich mechanizmów wywołujących pęknięcia typu kruchego pojedynczych elementów nośnych
konstrukcji oraz wszystkich mechanizmów załamywania się kondygnacji, uwzględniając również orientację konstrukcji względem kierunku
fal powierzchniowych drgań sejsmicznych, a także poprawę całkowitej
zdolności odkształcania konstrukcji.
Wymóg ten spełnia się poprzez zwiększenie bezpiecznego odkształcania się przegubów plastycznych w konstrukcjach z betonu zbrojonego
oraz uzyskanie integralności nośnych konstrukcji murowych w wyniku odpowiedniego połączenia ścian (kształtowanie tzw. skrzynek),
dzięki czemu konstrukcje są bardziej odporne na ruchy poziome oraz obciążenia prostopadłe działające na ściany murowane.
Zasadniczą rolę w skuteczności oraz niezawodności dostosowania konstrukcji na wstrząsy sejsmiczne odgrywa zdolność odkształcania się
pojedynczych, wzmocnionych elementów konstrukcji oraz siła przyczepności wzmocnienia do ich powierzchni nie tylko do momentu
pojawienia się pierwszych pęknięć. Wszystkie systemy FRCM linii RureGold® oraz Ruredil X Mesh spełniają powyższe oczekiwania.

skutki trzęsienia ziemi (1997)

Sycylia, Noto, katedra San Nicolo

wzmocnienia strukturalne

Skuteczność
antysejsmiczna

Praktyczne testy in situ dla Ruredil X Mesh C10
Trzęsienie ziemi w Aquili z 6 kwietnia 2009 r. dotknęło Kościół S. Maria dei
Centurelli w Caporciano (AQ), położony ok. 30 km od epicentrum. Na
miejscu zarejestrowano wstrząs o sile 5,7° w skali Richtera.
Pochodzący z XVI wieku budynek został w 2002 roku poddany renowacji oraz wzmocnieniu strukturalnemu. Było to konieczne z powodu
znacznych szkód powstałych podczas wcześniejszego trzęsienia ziemi
w regionach Umbria-Marche w 1997 r. Pomimo że wstrząsy w tym
miejscu były w mniejszej skali niż wcześniejsze, to powstałe uszkodzenia
spowodowały ryzyko zawalenia się niektórych przęseł sklepienia.
Na tak widoczne zwiększenie skutków trzęsienia ziemi w integralności
konstrukcji przyczyniły się belki wezgłowiowe oraz kratownice betonowe wykonane w latach sześćdziesiątych podczas renowacji. To te elemnty, z uwagi na ich sztywność, przeniosły podczas trzęsienia ziemi w 1997
roku dodatkowe drgania na szczególnie podatne na odkształcenia mury
obiektu.
Podczas interwencji w 2002 roku została przeprowadzona konsolidacja
murów pionowych metodą iniekcji pucolanowej zaprawy cementowej oraz wzmocnienie wszystkich ceglanych sklepień w systemie Ruredil
X Mesh C10. Celem tego działania było zapewnienie skutecznego zabezpieczenia powierzchni sklepień przed wstrząsami. To kompleksowe wzmocnienie konstrukcji umożliwiło wyeliminowanie elementów
betonowych wprowadzonych podczas poprzedniej renowacji. Ponadto
zastosowany system nie wpłynął na zmianę warunków cieplno-wilgotnościowych wzmocnionych przegród.
Gwałtowne wstrząsy podczas trzęsienia ziemi w 2009 roku poważnie
uszkodziły liczne obiekty w okolicy, nie zagroziły jednak konstrukcji kościoła, która jak widać na zdjęciach, wykazuje jedynie częściowe naruszenie kamiennych elementów elewacji oraz zerwanie jednego wewnętrznego ściągu. Podczas wstrząsów idealną integralnością wykazały się
murowe sklepienia wzmocnione systemem Ruredil X Mesh C10.

poprawa zdolności

odkształcania sklepień

częściowe usunięcie z fasady
kamiennych elementów

zerwanie wewnętrznego ściągu

stalowego

Paroprzepuszczalnść
		systemu
			
Ruredil X Mesh C10
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Trwałość zależna od wilgotności
i temperatury otoczenia
Porównanie zachowań systemów FRCM vs. FRP

Eksperyment wykazał, że w systemach FRP występowanie wilgoci
na powierzchni wzmacnianej konstrukcji określa zmianę rodzaju
pęknięcia, które od kohezyjnego (w podłożu) przechodzi w adhezyjne
(w połączeniu pomiędzy podłożem a wzmocnieniem). Poza tym jest
widoczne, że długotrwała ekspozycja na działanie wilgoci powoduje postępujące pogarszanie się wytrzymałości mechanicznej na
ścinanie i zgnanie, które w przedziale od +23 do +40°C następuje zawsze
szybciej wraz ze wzrostem temperatury.
Norma ACI 440.2R-08 zaznacza, że już przy +30°C żywice epoksydowe
zaczynają mięknąć, skutkiem czego następuje pogorszenie przyczepności oraz właściwości mechanicznych systemu FRP. Ustala ona również, że
temperaturę roboczą zapewniającą skuteczne wzmocnienie otrzymuje
się pomniejszając o 15°C temperaturę zeszklenia żywicy (Tg), podaną
przez producenta w karcie technicznej. Na przykład, jeśli temperatura zeszklenia żywicy Tg wynosiłaby +50°C, maksymalna temperatura robocza,
gwarantująca skuteczność wzmocnienia FRP wynosi + 35°C.

Średnie obciążenie pęknięcia (N)
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100%
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0
15000

Średnie obciążenieCarico
pęknięcia
medio (N)
di rottura (N)

Załączone wykresy przedstawiają wyniki otrzymane podczas prób trwałości przeprowadzonych w laboratorium ITC-CNR S. Giuliano Milanese,
które są analogicznie do badań zrealizowanych w prestiżowych instytucjach na świecie, takich jak MIT w Bostonie czy Uniwersytet w Edynburgu. Widoczny jest na nich wyraźny, negatywny wpływ warunków
otoczenia na własności mechaniczne wzmocnień strukturalnych FRP.

Wytrzymałość na zginanie FRCM
w zależności od temperatury, RH
i ilości dni ekspozycji

Wytrzymałość na zginanie FRP
w zależności od temperatury, RH
i ilości dni ekspozycji
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Wytrzymałość na ścinanie FRP
w zależności od temperatury, RH
i ilości dni ekspozycji
30000
Średnie obciążenie pęknięcia (N)

Systemy wzmacniania FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix).
utrzymują zadeklarowane właściwości niezależnie od wilgotności
oraz temperatury roboczej, w odróżnieniu od systemów FRP, które
zapewniają to jedynie w standardowych warunkach termowilgotnościowych (20°C i 50% wilgotności względnej).

)
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wzmocnienia strukturalne

Systemy FRCM vs. tynki zbrojone
siatkami z włókna szklanego
Skuteczność strukturalna systemów Ruredil X Mesh uzyskała
certyfikat odpowiadający wzmocnieniom FRP zgodnie z CNR-DT
200/2013. Jednocześnie udowodniono, że systemy składające się
z tynku dwuskładnikowego oraz z siatki z włókna szklanego, oferowane na rynku jako wzmocnienia strukturalne, nie wykazują niezbędnych cech, aby móc je do takich zakwalifikować.

C-FRCM

Skuteczność wzmocnienia konstrukcji murowych

W serii badań porównano wytrzymałość na zginanie próbek z tufu
wzmocnionych trzema różnymi materiałami kompozytowymi: (1) systemem Ruredil X Mesh C10, (2) systemem zaprawy dwuskładnikowej
z siatką z włókna szklanego (często opisywanym jako wzmocnienie
strukturalne konstrukcji murowych) oraz (3) tradycyjną zaprawą z osadzoną w niej siatką tynkarską.
Z wykresu wynika, że wzmocnienie w systemie Ruredil X Mesh C10
pozwala na zwiększenie obciążenia wywołującego pękniecia
o 244 %, w porównaniu do próbki niewzmocnionej. Dla systemu „zaprawy dwuskładnikowej z włóknem szklanym” ten wzrost wynosi
tylko 20 %, co odpowiada w przybliżeniu tradycyjnemu wzmocnieniu, tj. zwykłej zaprawie z siatką tynkarską.

włókna węglowe

5
4,30

4
Obiążenie max. (KN)

Należy podkreślić, że trwałość włókna szklanego jest ograniczona
w czasie z powodu reakcji chemicznej wywołanej przez wysoką wartość
pH matrycy cementowej. Zjawisko to można jedynie opóźnić w czasie,
poprzez zabezpieczenie włókna odpowiednią apreturą ochronną.

WZROST WARTOŚCI
OBCIĄŻENIA MAX.
WYWOŁUJĄCEGO
PĘKNIĘCIA

3

2

1

1,25

1,50

1,56

0
Niewzmocniona próbka z tufu

Tynk dwuskładnikowy
z siatką z włókna szklanego

Tynk tradycyjny z siatką
z włókna szklanego

Ruredil X Mesh C10

Certyfikaty skuteczności
systemu FRCM
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Przepisy prawne dotyczące
korzystania z systemów FRCM
Wytyczne w zakresie działań wzmacniania strukturalnego
Aktem prawnym obecnie obowiązującym (Włochy) w zakresie projektowania konstrukcji są Normy Techniczne dla Budownictwa (D.M.
14.1.2008). W 2009 roku, po zatwierdzeniu przez Radę Najwyższą Robót
Budowlanch, stały się integralną częścią przepisów prawnych w zakresie Wytycznych do Projektowania, Wykonywania oraz Testowania
Działań Wzmacniania Strukturalnego FRP konstrukcji z żelbetu,
betonu sprężonego oraz murowych. Dokument ten, w paragrafie 5.1
dotyczącym „Zasad ogólnych i przepisów prawnych”, w zakresie materiałów wzmacnianych włóknami dla wzmocnień strukturalnych, przewiduje
możliwość wykorzystania „materiałów nietradycyjnych, pod warunkiem, że przestrzegane są przepisy prawne oraz dokumenty potwierdzonej ważności, w tym […] dokument CNR-DT 200/2013 – Instrukcje
w zakresie Projektowania, Wykonywania oraz Kontroli Działań Konsolidacji Statycznej podczas stosowania kompozytów wzmacnianych włóknami”. To ważne uściślenie dopuszcza w danym przypadku
zastosowanie matryc cementowych, takich jak systemy FRCM rozwiniętych przez Ruredil. Ten ostatni dokument, w paragrafie 7.3.3 „Inne rodzaje
żywic” określa następująco:
„Ponadto należy wspomnieć o matrycach nieorganicznych (cementowe, metalowe, ceramiczne, itp.), których zastosowanie do produkcji
kompozytów wzmacnianych włóknami – przede wszystkim tych cementowych – jest coraz bardziej rozpowszechnione. Choć nie zostało to przeanalizowane w niniejszym dokumencie, ich zastosowanie jest jednak
możliwe pod warunkiem, że jest poświadczone dokumentacją techniczną oraz szeroką skalą badań, które potwierdzają skuteczność
przynajmniej równą tej, jaką wykazują matryce organiczne.

NTC
D.M. 14/01/2008

WYTYCZNE FRP
09/07/2015

PRZYJĘCIE
PAR. 5.1

INNE RODZAJE ŻYWICY
PAR. 7.3.3

CNR

DT 200/2013

wzmocnienia strukturalne

Certyfikaty i materiały
Rewolucyjne systemy wzmacniania strukturalnego w matrycy cementowej RureGold® oraz Ruredil X Mesh C10 z certyfikatem produktu nr 3265
według AC 434, zgodnie z wytycznymi ACI 549

AC ACI

434

549

PRODUKT
CERTYFIKOWANY

ZGODNY
Z WYTYCZNYMI

W 2013 roku firma Ruredil otrzymała certyfikat produktu dla
kompozytu FRCM Ruredil X Mesh Gold (aktualnie RureGold® XP), na bazie włókien PBO oraz Ruredil X Mesh C10,
na bazie włókien węglowych, zgodnie z AC 434: „Acceptance
Criteria For Masory and Concrete Strengthening Using Fabric
Reinforced Cementitious Matrix (FRCM) Composite Systems”.
Certyfikacja została przeprowadzona w oficjalnym laboratorium Uniwersytetu w Miami a wydana przez ICC-ES Statunitense.
International Code Council Evaluation Service (ICC-ES) jest amerykańską organizacją uprawnioną do wydawania zatwierdzeń
technicznych produktu oraz odpowiednich certyfikatów (www.
icc-es.org). Ze względu na to, że certyfikacja produktu została przeprowadzona w oficjalnym laboratorium, dokument ten
przyjmuje własną wartość techniczną, w znaczeniu, że opisane
właściwości mogą być wykorzystane wszędzie tam, gdzie projektowane są wzmocnienia strukturalne z użyciem FRCM Ruredil.
Systemy FRCM Ruredil uzyskały certyfikację po przeprowadzeniu całej serii szczegółowych badań wykonanych przez instytucję zewnętrzną (Università
degli Studi di Venezia), które wykazały skuteczność równą, a w niektórych przypadkach wyższą, niż systemy FRP. W myśl CNR-DT 200/2013 do
oceny skuteczności wzmocnienia należy wziąć pod uwagę zarówno aspekty
mechaniczne jak i aspekty dotyczące trwałości, w zależności od temperatury
w chwili aplikacji, temperatury zeszklenia oraz od wilgotności.

Ponte di Fiastra, Tolentino (MC).
Most poddany obciążeniu w trakcie
ruchów sejsmicznych z 2016 roku,
pozostał nienaruszony.
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RureGold® – wzmacnianie
konstrukcji betonowych
RureGold®: schematy aplikacji
Wzmocnienie filara
1

2

Sfazować krawędzie w celu uzyskania zaokrąglonych powierzchni,
do których będzie dobrze przylegać wzmocnienie oraz przygotować
podłoże, odbudowując w razie konieczności uszkodzone części stosując przy tym odpowiednie zaprawy naprawcze.

2

RureGold® MX – po zwilżeniu podłoża, aż do jego całkowitego nasączenia, przystąpić do ułożenia pierwszej warstwy zaprawy. Grubość
nakładanej warstwy ma wynosić ok. 3-4 mm.

RureGold® XP – aplikacja siatki z włókien PBO:
delikatnie przycisnąć siatkę do świeżo nałożonej zaprawy, zapew		 niając jak najlepsze jej przyleganie,
kierunek układania siatki musi zagwarantować owinięcie filara jak
		 największą gramaturą włókna PBO,
zadbać, aby zakłady brytów siatki wynosiły co najmniej 10 cm
		 zarówno dla połączeń pionowych jak i poziomych.
3

4

RureGold® MX – ułożyć następną warstwę zaprawy. Grubość
ok. 3-4 mm.

5

Rasocem RA/NI – w przypadku wewnętrznych filarów, przystąpić do
wygładzania powierzchni używając zaprawy:
- Rasocem RA dla wykończenia powierzchni w kolorze szarym,
- Rasocem NI dla wykończania powierzchni w kolorze białym.

6

1

3

4

5

6

Rurecoat 1/Rurecoat 4 – w przypadku filarów zewnętrznych, przystąpić do malowania środkiem zabezpieczającym przed karbonatyzacją.

WZMOCNIENIE POŁĄCZENIA BELKA-FILAR

1

Ułożyć pierwszą warstwę zaprawy
RureGold® MX oraz siatkę
RureGold® XP.

2

Pokryć siatkę zaprawą i dołożyć w narożnikach
odcinki siatki RureGold® XP.

Pokryć część frontową węzła siatką
RureGold® XP.

4

Wzmocnić złączenia w węźle siatką
RureGold® XP + RureGold® MX.

5

Wygładzić powierzchnię
zaprawą Rasocem RA/NI.

6

Ewentualne malowanie ochronne,
np. Rurecoat 1.

WZMOCNIENIE BELKI NA ZGINANIE I ŚCINANIE

1

4

2

3

1

Po odpowiednim oczyszczeniu i przygotowaniu podłoża nałożyć pierwszą warstwę
zaprawy RureGold® MX, a następnie siatkę
z włókna PBO RureGold® XT. Włókna konstrukcyjne siatki ułożyć wzdłuż zbrojenia
głównego belki.

3

Wykonać wzmocnienia na ścinanie z użyciem siatki
RureGold® XT ułożonej pomiędzy warstwami
zaprawy RureGold® MX.
Uwaga! Włókna konstrukcyjne siatki ułożyć prostopadle do zbrojenia głównego belki.

2

Pokryć siatkę zaprawą RureGold® MX.

4

Całość pokryć zaprawą RureGold® MX.

wzmocnienia ruregold®
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RureGold® – wzmacnianie
Rinforzo Ruregold®
konstrukcji
betonowych
delle
strutture
in calcestruzzo
Rure
Gold®: schematy
aplikacji
RUREGOLD® CALCESTRUZZO: SCHEMI APPLICATIVI
WZMOCNIENIE STROPÓW GĘSTOŻEBROWYCH
!

RINFORZO DEI TRAVETTI DEL SOLAIO IN LATERO-CEMENTO
E PROTEZIONE “ANTISFONDELLAMENTO”
3

Przed przystąpieniem do czynności wzmocnienia struktuUłożyć równomiernie na całej powierzchni stropu
należyall’intervento
usunąć farbę,
tynk, ewentualnie
zaprawę RureGold®
MX.
Prima stropu
di procedere
di rinforzo
strutturale 3 Rivestimento
della seconda
rete con il terzo strato di malta
!ralnego
delwarstwy,
solaio rimuovere
intonaci
ed ogni altro
strato
Ruregold MX Calcestruzzo e posa del primo strato di
inne
tak aby pitture,
umożliwić
bezpośrednie
przylega4 malta
NelRureGold®
caso di travetti
laterizio
rimuovere
Ruregold
MX Muratura
su tutta
la superficie del
nieresiduo.
systemu
dorivestiti
żeber.con
W razie
konieczności
W świeżą
zaprawę
wbudować
całopowierzchniowo
anche il fondello
per consentire
diretta
al
solaio.
odbudować
uszkodzone
elementy l’adesione
wypełnienia
stropu
siatkę RureGold® XA, a następnie pokryć ją warstwą zacalcestruzzo. Se necessario ricostruire le pignatte lesionate
gęstożebrowego stosująć przy tym zaprawę Rurewall R/Z.
mykającą z zaprawy RureGold® MX.
con malte strutturali Rurewall.

1

Posa della rete Ruregold XA Muratura con funzione “anticaduta”
e ricoprimento con malta Ruregold MX Muratura.
5 Wygładzić powierzchnię wzmocnionego stropu zapra-

4

Ułożyć
powierzchni
RuPosanasuidolnej
travetti
del primo żeber
stratowarstwę
di maltazaprawy
Ruregold
reGold®
MX
wraz
z
siatką
z
włókna
PBO
RureGold®
XS. 5 Rasatura
wą szpachlową
Rasocem
MX Calcestruzzo e della prima rete in PBO Ruregold
con Rasocem
RA/NIRA/NI.
o Rurewall F - Finitura.

1

XS Calcestruzzo.

2

Docisnąć lekko siatkę, po czym nałożyć następną warstwę 6 Wykonać ewentualne malowanie
wykończeniowe.
.
Rivestimento
della rete e posa
del secondo
strato di maltaXS
e 6 Eventuale finitura con pittura.
oraz ewentualną
kolejną
siatkę RureGold®
2zaprawy
della
seconda rete
RuregoldMX.
XS Calcestruzzo.
wraz
z zaprawą
RureGold®

5
2

4

6

3

1

Il rinforzokonstrukcji
della strutture
a solaio in laterocemento
prevede
Wzmocnienie
stropu gęstożebrowego
przewiduje kilka
ważnych
alcunizarówno
importanti
siai układania.
in fase diMówiąc
progettazione
punktów
w fazieaccorgimenti
projektowania, jak
tu o żebrach,
che in fase
di posa.
Essendo
i travetti
calcestruzzo
strutturelub
konstrukcjach
bardzo
lekkich
– jeśli ich
strukturainjest
znacznie zniszczona
molto
snelle,
se
la
struttura
risulta
notevolmente
danneggiata
jeśli nie posiadają wystarczającego przekroju (nośności), często konieczna jest
o sottodimensionata, spesso risulta necessario procedere
aplikacja więcej niż jednej warstwy siatki RureGold® XS.
all’applicazione di più di uno strato di rete in PBO Ruregold
W fazie układania wzmocnienia ważne jest, aby przed rozpoczęciem aplikacji,
XS
Calcestruzzo.
w celu zapewnienia maksymalnej przyczepności wzmocnienia do żelbetoPer quanto riguarda la fase di posa è fondamentale, prima di
wych żeber, usunąć z ich dolnej powierzchni wszelkie warstwy rozdzielające,
iniziare alla applicazione, procedere alla rimozione dell’eventuale
tj. farba, tynk, ewentualna wykładzina ceramiczna.

fondello
laterizio per
garantireżeber
perfetta
aderenza od
delstanu
rinforzo
Często poinwykonaniu
wzmacniania
– w zależności
techniczneal
travetto.
Anche
eventuali intonaci
o strati
go calcestruzzo
stropu – należydel
ułożyć
na całej
jego powierzchni
warstwę siatki
PBO Rureinterposti
ovviamente
sempre rimossi.
Gold® XA, andranno
której zadaniem
ma być integrowanie
pracy wszystkich elementów
Dopo
aver terminato il rinforzo statico dei travetti risulta
stropu, tj. żeber i wypełnienia. To działanie ma ochronić powierzchnię sufitową
spesso utile procedere alla posa su tutta la superficie del solaio
stropu przed możliwością powstawania rys, na przykład w wyniku ewentualdi uno strato di Ruregold XA Muratura con funzione
nego kalwiszowania stropu lub oddzielania się od struktry stopu elementów
“antisfondellamento” ovvero di protezione attiva rispetto alla
wypełniających.
pericolosa eventualità di distacco di parti di pignatta in laterizio
(specie su solai molto rovinati).

RureGold®: schematy aplikacji

WZMOCNIENIE ŚCIAN MUROWANYCH

3

5

2

4

aplikacja pierwszej warstwy zaprawy
pod siatkę RureGold® XA

1

1

Rurewall R/Z – tynk podkładowy (naprawczy)
Wypełnić zaprawą widoczne w ścianie ubytki i nierówności.

2

RureGold® XA / MX Muratura
Wykorzystując siatkę wykonać całopowierzchniowe wzmocnienie (I warstwa zaprawy ok. 3 mm + siatka + II warstwa
zaprawy ok. 3mm).

3

RureGold® JX Joint / MJ Joint
Stosując łączniki PBO wykonać połączenia wzmocnienia
ściany z konstrukcją nośną.

4

Rurewall I – tynk renowacyjny
W przypadku zawilgoconych ścian przystąpić do ułożenia
warstwy tynku renowacyjnego.

5

Rurewall F – wykończenie
Wykonać wierzchnią warstwę tynku.

wzmocnienia ruregold®

RureGold® – wzmacnianie
konstrukcji murowych
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RureGold® – wzmacnianie
konstrukcji murowych
RureGold®: schematy aplikacji
WZMOCNIENIE SKLEPIEŃ
!

Przed przystąpieniem do czynności wzmacniania sklepień, usunąć satre
tynki oraz inne pozostałości, a następnie dokładnie oczyścić i zwilżyć.

1

Nałożyć (ewentualnie) warstwę wyrównującą z zaprawy
Rurewall R/Z.

2

Wykonać w gładź z zaprawy konsolidującej Rurewall PVA-TX
zawierającej włókna PVA (alkohol poliwinylowy).

3

Przeprowadzić wzmocnienie sklepienia układając siatkę RureGold® XR,
rozłożoną pomiędzy dwoma warstwami zaprawy RureGold® MX Muratura o grubości ok. 3 mm każda. W uzasadnionych przypadkach,
wzmocnienie połączyć z konstrukcją sklepienia za pomocą łączników
RureGold® JX Joint

4

Wypełnić pachwinę sklepienia.

5

Ewentualne wyrównanie wykonać produktem wypełniającym o niskim
ciężarze objętościowym.

15
3

4

1
2

WZMOCNIENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN NOŚNYCH
W przypadku budynków ceglanych, aby powstrzymać zjawiska niestabilności z ryzykiem trwałych uszkodzeń (w tym zawalenia się), można przeprowadzić wzmocnienie poprzez owinięcie konstrukcji budynku siatką RureGold® XR, ułożoną między dwoma warstwami zaprawy RureGold® MX
Muratura. Takie wzmocnienie lokalizuje się w obszarach narożników i ścian
międzykondygnacyjnych.
Przed aplikacją systemu RureGold® w celu zapewnienia jak najlepszego
przylegania wzmocnienia do ścian ceglanych zaleca się usunąć tynki, dokładnie wyczyścić oraz umyć powierzchnie murów.

MATRYCA NIEORGANICZNA
STABILIZOWANA
EKOLOGICZNA
JEDNOSKŁADNIKOWA
o wyjątkowej recepturze, która
zapewnia perfekcyjną przyczepność wzmocnienia RureGold®;
idealnie zgodna z podłożem
murowym, kamiennym, z tufów,
z zabytkowymi murami.

Etapy układania

Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być pozbawione części luźnych, uszkodzonych oraz słabo
przylegających, pyłu i środków adhezyjnych. Ewentualne nierówności
lub widoczne ubytki w powierzchni, należy wyrównać zaprawami renowacyjnymi, odpowiednimi do rodzaju podłoża. Krawędzie w powierzchni wzmacnianej wyokrąglić – minimalny promień takiego wyokrąglenia
powinien wynosić co najmniej 3 cm.
Przygotowanie matrycy nieorganicznej
Matrycę nieorganiczną stanowi fabrycznie przygotowana, mineralna
zaprawa, do której należy dodać jedynie wodę i za pomocą mieszarki
mieszać bez przerwy przynajmniej przez 4 – 5 minut.
Ułożenie systemu RureGold®
Podłoże musi być mocno zwilżone, ale bez warstwy wody na powierzchni; wykorzystując metalową, gładką pacę tynkarską nałożyć pierwszą
warstwę zaprawy o grubości ok. 3-4 mm; nałożyć siatkę na świeżą zaprawę, lekko dociskać ją pacą tynkarską w celu przejścia zaprawy przez
oczka siatki; nałożyć równomiernie drugą warstwę zaprawy o grubości
ok. 3 mm tak, aby całkowicie przykryła siatkę. W miejscach łączeń, pionowych i poziomych, siatka musi nachodzić na siebie min. 10 cm.
Ewentualna aplikacja drugiej warstwy systemu
Jeśli projekt przewiduje dwie warstwy siatki, drugą należy ułożyć na
zaprawie przykrywającej pierwszą siatkę, a następnie pokryć ją kolejną
warstwą zaprawy – postępować zawsze według zasady świeże na świeże. Ważne jest, aby druga warstwa siatki była obrócona o 45º względem
poprzedniej warstwy.
Ewentualna aplikacja łącznika z włókna
W uzasadnionych przypadkach, aby wzmocnienie było niezawodnie
związane z konstrukcją nośną, projektant może zlecić wprowadzenie
łączników z włókien PBO zwanych RureGold® JX Joint. Wykonany w konstrukcji otwór należy wypełnić zaprawą RureGold® MJ Joint, po czym
wprowadzić łącznik. Wolny koniec łącznika rozłożyć równomiernie na
powierzchni wcześniej wykonanego wzmocnienia i wtopić w zaprawię
RureGold® MJ Joint .

renowacja podłoża
i ułożenie pierwszej warstwy zaprawy

ucięcie na wymiar i aplikacja

siatki wzmacniającej

pokrycie zaprawą drugiej warstwy

siatki obróconej o 45º

mocowanie „rozłożonego” łącznika
uprzednio osadzonego w konstrukcji

wzmocnienia ruregold®

Aplikacja wzmocnień Ruredil
z matrycą nieorganiczną
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System wzmacniania strukturalnego FRCM
konstrukcji betonowych siatką z włókna PBO
RureGold® XP jest opatentowanym systemem wzmacniania strukturalnego zwanym
ogólnie FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix), składającym się z siatki z dwukierunkowo ułożonym włóknem PBO (o różnej gramaturze w kierunkach prostopadłych)
oraz z matrycy nieorganicznej, odpowiednio sformułowanej do stosowania na podłożach betonowych.

Produkt

System RureGold® XP składa się z następujących produktów:
RureGold® XP – siatka dwukierunkowa z włókna PBO; szerokość 50 cm i 100 cm;
długość 15 m;
RureGold® MX – matryca nieorganiczna stabilizowana (zgodna z normą EN 1504-3).

System RureGold® XP dzięki zastosowaniu matrycy nieorganicznej RureGold® MX nie
tylko zastępuje systemy FRP, ale również zwiększa niezawodność wzmocnienia oraz
poprawia wiele jego właściwości.
Podstawowe zalety systemu RureGold® XP to:
wzrost wytrzymałości na zginanie proste, ścinanie oraz ściskanie połączone ze zginaniem słupów i belek oraz wzrost wytrzymałości połączeń belka/słup;
znaczny wzrost ciągliwości wzmocnienia, duża zdolność rozpraszania energii oraz
wysoka niezawodność systemu, również narażonego na przeciążenia o charakterze
cyklicznym (np. trzęsienia ziemi);
duża odporność na wysokie temperatury – po związaniu matrycy, system nie jest
uzależniony od temperatury zewnętrznej, w odróżnieniu od systemów FRP,
w których żywica, w zależności od jej temperatury zeszklenia, traci przyczepność do
wzmacnianego elementu w temperaturach pomiędzy +30°C a +80°C;
reakcja na ogień – system gwarantuje reakcję podobną do reakcji podłoża, jest
przy tym niepalny, ma niską emisję dymu oraz nie uwalnia rozżarzonych drobin;
poziom wzmocnienia pozostaje niezmienny, aż do temperatury +550°C;
wysoka trwałość w warunkach wilgotności otoczenia – matryca nieorganiczna jest
obojętna na wpływ wilgoci, podczas gdy żywica epoksydowa ulega rozkładowi
przy długotrwałym narażeniu na wysoki stopień wilgotności otoczenia;
skuteczność układania również na podłożach wilgotnych – wilgotność sprzyja przyleganiu matrycy hydraulicznej, podczas gdy ten sam warunek zmniejsza przyczepność żywic organicznych do podłoża;
łatwość przygotowania – przygotowanie matrycy nieorganicznej odbywa się jak dla
wszystkich produktów na bazie hydraulicznej;
łatwość aplikacji również na powierzchniach chropowatych i nieregularnych – nie
wymaga wstępnego wygładzania powierzchni, koniecznego dla systemów FRP;

ODPORNY NA

WYSOKIE
TEMPERATURY

Właściwości

ODPORNY NA

WILGOĆ

NIESZKODLIWY
dla ludzi
i środowiska

RUREGOLD ® XP

szeroki zakres temperatur aplikacji – brak ograniczenia w zakresie od + 5°C do + 40°C,
podczas gdy dla systemów FRP ten zakres jest węższy;
brak toksyczności zastosowanych matryc – jest porównywalny z tradycyjną zaprawą
nieorganiczną, podczas gdy żywice epoksydowe są szkodliwe przy wdychaniu oraz
w kontakcie ze skórą, przez co wymagane są dodatkowe środki ochrony;
łatwość czyszczenia wykorzystywanego sprzętu – wystarczy użyć wody, bez konieczności stosowania szkodliwych dla człowieka i środowiska rozpuszczalników,
wymaganych przy żywicach.

RureGold® XP jest stosowany do wzmacniania konstrukcji betonowych, żelbetowych
i sprężonych, w tym narażonych na działanie wysokich temperatur. W szczególności
stosuje się go we wzmacnianiu elementów konstrukcji narażonych na:
proste zginanie, ścinanie, skręcanie;
mimośrodowe ściskanie słupów (o małym jak również dużym mimośrodzie);
zginanie płyt w przęsłach i nad podporami, np. słupy, dźwigary;
a także w dostosowywaniu konstrukcji na obciążenia cykliczne wywołane drganiami
sejsmicznymi lub parasejsmicznymi, np. pojawiającymi się na obszarach eksploatacji
górniczych.

WŁAŚCIWOŚCI WŁÓKNA PBO (POLIPARAFENILENBENZOBISOXAZOL)
Wytrzymałość na rozciąganie

5,8 GPa

Moduł sprężystości

270 GPa

Gęstość włókna
Odkształcenie przy zerwaniu

1,56 g/cm3
2,15 %

WŁAŚCIWOŚCI SIATKI RUREGOLD® XP
Gramatura włókien PBO w siatce
Równoważna grubość materiału suchego osnowy
Równoważna grubość materiału suchego wątku
Obciążenie niszczące osnowę na jednostkę szerokości
Obciążenie niszczące wątek na jednostkę szerokości
Gramatura siatki (baza + włókna PBO)

88 g/m2
0,0455 mm
0,0115 mm
264,0 kN/m
66,5 kN/m
110 g/m²

WŁAŚCIWOŚCI MATRYCY NIEORGANICZNEJ RUREGOLD® MX
Konsystencja (UNI EN 13395-1)
Gęstość świeżej zaprawy (EN 1015-6)
Woda zarobowa na 100 kg suchego materiału
Zużycie

175 mm
1,80 ± 0,05 g/cm3
26-28 litr
≈ 1,41 kg/m2/mm

Wytrzymałość na ściskanie (UNI EN 196-1)

≥ 40 MPa (po 28 dniach)

Wytrzymałość na zginanie (UNI EN 196-1)

≥ 4 MPa (po 28 dniach)

Moduł sprężystości (UNI EN 13412)

≥ 7 GPa (po 28 dniach)

WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMU RUREGOLD® XP
Klasyfikacja reakcij na ogień (UNI EN 13501-1)

A2 – brak rozgorzenia
s1 – słaba emisja dymu
d0 – brak drobin/cząstek
rozżarzonych

Obszary zastosowania

P
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System wzmacniania strukturalnego FRCM belek żelbetowych
siatką z włókna PBO
RureGold® XT jest opatentowanym systemem wzmacniania strukturalnego zwanym
ogólnie FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix), składającym się z siatki z jednokierunkowo ułożonym włóknem PBO (podłużnie) oraz z matrycy nieorganicznej, odpowiednio sformułowanej do stosowania na podłożach betonowych.

Produkt

System RureGold® XT składa się z następujących produktów:
RureGold® XT – siatka jednokierunkowa z włókna PBO; szerokość 25 cm, długość
15 m;
RureGold® MX – matryca nieorganiczna stabilizowana (zgodna z normą EN 1504-3).

System RureGold® XT dzięki zastosowaniu matrycy nieorganicznej RureGold® MX nie
tylko zastępuje systemy FRP, ale również zwiększa niezawodność wzmocnienia oraz
poprawia wiele jego właściwości.
Podstawowe zalety systemu RureGold® XT to:
wzrost wytrzymałości na zginanie proste, ścinanie oraz ściskanie połączone ze zginaniem słupów i belek oraz zwiększenie wytrzymałości połączeń belka/słup ;
znaczny wzrost ciągliwości wzmocnienia, duża zdolność rozpraszania energii oraz
wysoka niezawodność systemu, również narażonego na przeciążenia o charakterze
cyklicznym (np. trzęsienia ziemi);
duża odporność na wysokie temperatury – po związaniu matrycy, system nie jest
uzależniony od temperatury zewnętrznej, w odróżnieniu od systemów FRP,
w których żywica, w zależności od jej temperatury zeszklenia, traci przyczepność
do podłoża w temperaturach pomiędzy +30°C a +80°C;
reakcja na ogień – system gwarantuje reakcję podobną do reakcji podłoża,
jest przy tym niepalny, ma niską emisję dymu oraz nie uwalnia rozżarzonych drobin;
poziom wzmocnienia pozostaje niezmienny, aż do temperatury +550°C;
wysoka trwałość w warunkach wilgotności otoczenia – matryca nieorganiczna jest
obojętna na wpływ wilgoci, podczas gdy żywica epoksydowa ulega rozkładowi
przy długotrwałym narażeniu na wysoki stopień wilgotności otoczenia;
skuteczność układania również na podłożach wilgotnych – wilgotność sprzyja przyleganiu matrycy hydraulicznej, podczas gdy ten sam warunek zmniejsza przyczepność żywic organicznych do podłoża;
łatwość przygotowania – przygotowanie matrycy nieorganicznej odbywa się jak dla
wszystkich produktów na bazie hydraulicznej;
łatwość aplikacji również na powierzchniach chropowatych i nieregularnych – nie
wymaga wstępnego wygładzania powierzchni, koniecznego dla systemów FRP;
szeroki zakres temperatur aplikacji – brak ograniczenia w zakresie od + 5°C do + 40°C,
podczas gdy dla systemów FRP ten zakres jest węższy;
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RUREGOLD ® XT
brak toksyczności zastosowanych matryc – jest porównywalny z tradycyjną zaprawą
nieorganiczną, podczas gdy żywice epoksydowe są szkodliwe przy wdychaniu oraz
w kontakcie ze skórą, przez co wymagane są dodatkowe środki ochrony;
łatwość czyszczenia wykorzystywanego sprzętu – wystarczy użyć wody, bez konieczności stosowania szkodliwych dla człowieka i środowiska rozpuszczalników,
wymaganych przy żywicach.

RureGold® XT jest stosowany do wzmacniania konstrukcji betonowych, żelbetowych
i sprężonych, w tym narażonych na działanie wysokich temperatur. W szczególności
stosuje się go we wzmacnianiu dźwigarów obciążonych statycznie i/lub obciążeniami
cyklicznymi (np. sejsmicznymi)
WŁAŚCIWOŚCI WŁÓKNA PBO (POLIPARAFENILENBENZOBISOXAZOL)
Wytrzymałość na rozciąganie
Moduł sprężystości
Gęstość włókna
Odkształcenie przy zerwaniu

5,8 GPa
270 GPa
1,56 g/cm3
2,15 %

WŁAŚCIWOŚCI SIATKI RUREGOLD® XT
Gramatura wókien PBO w siatce
Równoważna grubość materiału suchego osnowy
Równoważna grubość materiału suchego wątku
Obciążenie niszczące osnowę na jednostkę szerokości
Obciążenie niszczące wątek na jednostkę szerokości
Gramatura siatki (baza + włókna PBO)

88 g/m2
0,056 mm
0 mm
332 kN/m
0 kN/m
146 g/m2

WŁAŚCIWOŚCI MATRYCY NIEORGANICZNEJ RUREGOLD® MX
Konsystencja (UNI EN 13395-1)
Gęstość świeżej zaprawy (EN 1015-6)
Woda zarobowa na 100 kg suchego materiału
Zużycie

175 mm
1,80 ± 0,05 g/cm3
26-28 l

Wytrzymałość na ściskanie (UNI EN 196-1)

≈ 1,41 kg/m2/mm
≥ 40 MPa (po 28 dniach)

Wytrzymałość na zginanie (UNI EN 196-1)

≥ 4 MPa (po 28 dniach)

Moduł sprężystości (UNI EN 13412)

≥ 7 GPa (po 28 dniach)

WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMU RUREGOLD® XT
Klasyfikacja reakcij na ogień (UNI EN 13501-1)

A2 – brak rozgorzenia
s1 – słaba emisja dymu
d0 – brak drobin/cząstek
rozżarzonych

Obszary zastosowania
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System wzmacniania strukturalnego FRCM stropów gęstożebrowych
siatką z włókna PBO
RureGold® XS jest opatentowanym systemem wzmacniania strukturalnego zwanym
ogólnie FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix), składającym się z siatki z jednokierunkowo ułożonym włóknem PBO (podłużnie) oraz z matrycy nieorganicznej, odpowiednio sformułowanej do stosowania na podłożach betonowych.

Produkt

System RureGold® XS składa się z następujących produktów:
RureGold® XS – siatka jednokierunkowa z włókna PBO; szerokość 10 cm, długość
30 m,
RureGold® MX – matryca nieorganiczna stabilizowana (zgodna z normą EN 1504-3).

System RureGold® XS dzięki zastosowaniu matrycy nieorganicznej RureGold® MX nie
tylko zastępuje systemy FRP, ale również zwiększa niezawodność wzmocnienia oraz
poprawia wiele jego właściwości.
Podstawowe zalety systemu RureGold® XS to:
wzrost wytrzymałości na zginanie proste, ścinanie oraz ściskanie połączone ze zginaniem słupów i belek oraz zwiększenie wytrzymałości połączeń belka/słup;
znaczny wzrost ciągliwości wzmocnienia, duża zdolność rozpraszania energii oraz
wysoka niezawodność systemu, również narażonego na przeciążenia o charakterze
cyklicznym (np. trzęsienia ziemi);
duża odporność na wysokie temperatury – po związaniu matrycy, system nie jest
uzależniony od temperatury zewnętrznej, w odróżnieniu od systemów FRP, w których żywica, w zależności od jej temperatury zeszklenia, traci przyczepność do
wzmacnianego elementu w temperaturach pomiędzy +30°C a +80°C;
reakcja na ogień – system gwarantuje reakcję podobną do reakcji podłoża, jest
przy tym niepalny, ma niską emisję dymu oraz nie uwalnia rozżarzonych drobin;
poziom wzmocnienia pozostaje niezmienny, aż do temperatury +550°C;
wysoka trwałość w warunkach wilgotnego otoczenia – matryca nieorganiczna jest
obojętna na wpływ wilgoci, podczas gdy żywica epoksydowa ulega rozkładowi
przy długotrwałym narażeniu na wysoki stopień wilgotności otoczenia;
skuteczność układania również na podłożach wilgotnych – wilgotność sprzyja przyczepności matrycy hydraulicznej, podczas gdy ten sam warunek zmniejsza przyczepność żywic organicznych do podłoża;
łatwość przygotowania – przygotowanie matrycy nieorganicznej odbywa się jak dla
wszystkich produktów na bazie hydraulicznej;
łatwość aplikacji również na powierzchniach chropowatych i nieregularnych – nie
wymaga wstępnego wygładzania powierzchni, koniecznego dla systemów FRP;
szeroki zakres temperatur aplikacji – brak ograniczenia w zakresie od + 5°C do + 40°C,
podczas gdy dla systemów FRP ten zakres jest węższy;
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RUREGOLD ® XS
brak toksyczności zastosowanych matryc – jest porównywalny z tradycyjną zaprawą
nieorganiczną, podczas gdy żywice epoksydowe są szkodliwe przy wdychaniu oraz
w kontakcie ze skórą, przez co wymagane są dodatkowe środki ochrony;
łatwość czyszczenia wykorzystywanego sprzętu – wystarczy użyć wody, bez konieczności stosowania szkodliwych dla człowieka i środowiska rozpuszczalników,
wymaganych przy żywicach.

RureGold® XS jest stosowany do wzmacniania konstrukcji betonowych, żelbetowych
i sprężonych, w tym narażonych na działanie wysokich temperatur. W szczególności
stosuje się go we wzmacnianiu stropów gęstożebrowych.

WŁAŚCIWOŚCI WŁÓKNA PBO (POLIPARAFENILENBENZOBISOXAZOL)
Wytrzymałość na rozciąganie

5,8 GPa

Moduł sprężystości

270 GPa

Gęstość włókna
Odkształcenie przy zerwaniu

1,56 g/cm3
2,15 %

WŁAŚCIWOŚCI SIATKI RUREGOLD® XS
Gramatura włókna PBO w siatce

105 g/m2

Równoważna grubość materiału suchego osnowy
Równoważna grubość materiału suchego wątku
Obciążenie niszczące osnowę na jednostkę szerokości
Obciążenie niszczące wątek na jednostkę szerokości
Gramatura siatki (baza + włókna PBO)

0,067 mm
0 mm
397 kN/m
0 kN/m
128 g/m2

WŁAŚCIWOŚCI MATRYCY NIEORGANICZNEJ RUREGOLD® MX
Konsystencja (UNI EN 13395-1)
Gęstość świeżej zaprawy (EN 1015-6)
Woda zarobowa na 100 kg suchego materiału
Zużycie

175 mm
1,80 ± 0,05 g/cm3
26-28 l

Wytrzymałość na ściskanie (UNI EN 196-1)

≈ 1,41 kg/m2/mm
≥ 40 MPa (po 28 dniach)

Wytrzymałość na zginanie (UNI EN 196-1)

≥ 4 MPa (po 28 dniach)

Moduł sprężystości (UNI EN 13412)

≥ 7 GPa (po 28 dniach)

WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMU RUREGOLD® XS
Klasyfikacja reakcij na ogień (UNI EN 13501-1)

A2 – brak rozgorzenia
s1 – słaba emisja dymu
d0 – brak drobin/cząstek
rozżarzonych

Obszary zastosowania
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System wzmacniania strukturalnego FRCM konstrukcji murowych
siatką z włókna PBO

RureGold® XR jest opatentowanym systemem wzmacniania strukturalnego zwanym
ogólnie FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix), składającym się z siatki z dwukierunkowo ułożonym włóknem PBO oraz matrycy nieorganicznej na bazie cementów
pucolanowych, odpowiednio sformułowanej do stosowania na podłożach murowych.
System może być stosowany do wzmacniania konstrukcji murowych ścian i sklepień.

Produkt

System RureGold® XR składa się z następujących produktów:
RureGold® XR – siatka dwukierunkowa z włókna PBO; szerokość 100 cm, długość
15 m;
RureGold® MX Muratura – matryca nieorganiczna stabilizowana na bazie pucolanów,
zgodna z normą EN 998-2.

System RureGold® XR, dzięki zastosowaniu matrycy nieorganicznej RureGold® MX
Muratura nie tylko zastępuje systemy FRP, ale również zwiększa niezawodność wzmocnienia oraz poprawia wiele jego właściwości.
Podstawowe zalety systemu RureGold® XR to:
wzrost wytrzymałości murów na ścinanie, zginanie oraz eliminacja powstawania
przegubów w filarach i sklepieniach;
znaczny wzrost ciągliwości wzmocnienia, duża zdolność rozpraszania energii oraz
wysoka niezawodność systemu, również narażonego na przeciążenia o charakterze
cyklicznym (np. trzęsienia ziemi);
utrzymanie zdolności do dyfuzji pary wodnej oraz eliminacja zjawiska skraplania
na powierzchni ścian i sklepień, jako możliwej przyczyny niszczenia istniejących
dekoracji ściennych, np. fresków, polichromii, stiuków;
duża odporność na wysokie temperatury – po związaniu matrycy system nie jest
uzależniony od temperatury zewnętrznej, w odróżnieniu od systemów FRP, w których żywica, w zależności od jej temperatury zeszklenia, traci przyczepność do podłoża w temperaturach pomiędzy +30°C a +80°C;
reakcja na ogień – system gwarantuje reakcję podobną do reakcji podłoża,
jest przy tym niepalny, ma niską emisję dymu oraz nie uwalnia rozżarzonych drobin;
poziom wzmocnienia pozostaje niezmiennym, aż do temperatury +550°C;
wysoka trwałość w warunkach wilgotnego otoczenia – matryca nieorganiczna jest
obojętna na wpływ wilgoci, podczas gdy żywica epoksydowa ulega rozkładowi
przy długotrwałym narażeniu na wysoki stopień wilgotności otoczenia;
skuteczność układania również na podłożach wilgotnych – wilgotność sprzyja przyczepności matrycy hydraulicznej, podczas gdy ten sam warunek zmniejsza przyczepność żywic organicznych do podłoża;
łatwość przygotowania – przygotowanie matrycy nieorganicznej odbywa się jak dla
wszystkich produktów na bazie hydraulicznej;
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RUREGOLD ® XR

łatwość aplikacji również na powierzchniach chropowatych i nieregularnych – nie
wymaga wstępnego wygładzenia powierzchni, koniecznego dla systemów FRP;
szeroki zakres temperatur aplikacji – brak ograniczenia w zakresie temperatur od
+5°C do +40°C, podczas gdy dla systemów FRP ten zakres jest węższy;
brak toksyczności zastosowanych matryc – jest porównywalny z tradycyjną zaprawą
nieorganiczną, podczas gdy żywice epoksydowe są szkodliwe przy wdychaniu oraz
w kontakcie ze skórą, przez co wymagane są dodatkowe środki ochrony;
łatwość czyszczenia wykorzystywanego sprzętu – wystarczy użyć wody, bez konieczności stosowania szkodliwych dla człowieka i środowiska rozpuszczalników,
wymaganych przy żywicach.

RureGold® XR jest stosowany do wzmacniania konstrukcji murowych, w tym narażonych na działanie ognia.
W szczególności stosuje się go w przypadku:
wzmacniania układów konstrukcyjnych budynków;
dostosowywania układów konstrukcyjnych na działania sejsmiczne;
wzmacniania elementów konstrukcji (ściany nośne, filary, stropy, sklepienia).

WŁAŚCIWOŚCI WŁÓKNA PBO (POLIPARAFENILENBENZOBISOXAZOL)
Wytrzymałość na rozciąganie

5,8 GPa

Moduł sprężystości
Gęstość włókna

270 GPa
1,56 g/cm3

Odkształcenie przy zerwaniu

2,15 %

WŁAŚCIWOŚCI SIATKI RUREGOLD® XR
Gramatura włókna PBO w siatce
Równoważna grubość materiału suchego w kierunku 0° i 90°

44 g/m2
0,014 mm

WŁAŚCIWOŚCI MATRYCY NIEORGANICZNEJ RUREGOLD® MX Muratura
Konsystencja (UNI EN 1015-3)
Gęstość świeżej zaprawy (EN 1015-6)
Woda zarobowa na 100 kg suchego materiału
Zużycie

170 mm
1,65 ± 0,05 g/cm3
26 – 28 l
≈ 1,30 kg/m2/mm

Wytrzymałość na ściskanie (UNI EN 196-1)

20,0 MPa

Wytrzymałość na zginanie (UNI EN 196-1)

3,5 MPa

Moduł sprężystości (UNI EN 13412)

7,5 GPa

WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMU RUREGOLD® XR
Klasyfikacja reakcij na ogień (UNI EN 13501-1)

A2 – brak rozgorzenia
s1 – słaba emisja dymu
d0 – brak drobin/cząstek
rozżarzonych

Obszary zastosowania
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System wzmacniania strukturalnego FRCM konstrukcji murowych
siatką z włókna PBO
RureGold® PBO 44 FRCM jest opatentowanym systemem wzmacniania strukturalnego zwanym ogólnie FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix), składającym się
z siatki z jednokierunkowo (podłużnie) ułożonym włóknem PBO oraz matrycy nieorganicznej na bazie cementów pucolanowych, odpowiednio sformułowanej do stosowania na podłożach murowych.

Produkt

System RureGold® PBO 44 FRCM składa się z następujących produktów:
RureGold® PBO 44 FRCM – siatka jednokierunkowa z włókna PBO; szerokość 20
i 25 cm, długość 50 m;
RureGold® MX Muratura – matryca nieorganiczna stabilizowana na bazie pucolanów,
zgodna z normą EN 998-2.

System RureGold® PBO 44 FRCM, dzięki zastosowaniu matrycy nieorganicznej RureGold® MX Muratura nie tylko zastępuje systemy FRP, ale również zwiększa niezawodność wzmocnienia oraz poprawia wiele jego właściwości.
Podstawowe zalety systemu RureGold® PBO 44 FRCM to:
wzrost wytrzymałości murów na ścinanie, zginanie oraz eliminacja powstawania
przegubów w filarach i sklepieniach;
znaczny wzrost ciągliwości wzmocnienia, duża zdolność rozpraszania energii oraz
wysoka niezawodność systemu, również narażonego na przeciążenia o charakterze
cyklicznym (np. trzęsienia ziemi);
utrzymanie zdolności do dyfuzji pary wodnej oraz eliminacja zjawiska skraplania
na powierzchni ścian i sklepień, jako możliwej przyczyny niszczenia istniejących
dekoracji ściennych, np. fresków, polichromii, stiuków;
duża odporność na wysokie temperatury – po związaniu matrycy system nie jest
uzależniony od temperatury zewnętrznej, w odróżnieniu od systemów FRP, w których żywica, w zależności od jej temperatury zeszklenia, traci przyczepność do
wzmacnianego elementu w temperaturach pomiędzy +30°C a +80°C;
reakcja na ogień – system gwarantuje reakcję podobną do reakcji podłoża, jest
przy tym niepalny, ma niską emisję dymu oraz nie uwalnia rozżarzonych drobin;
poziom wzmocnienia pozostaje niezmienny, aż do temperatury +550°C;
wysoka trwałość w warunkach wilgotnego otoczenia – matryca nieorganiczna jest
obojętna na wpływ wilgoci, podczas gdy żywica epoksydowa ulega rozkładowi przy
długotrwałym narażeniu na wysoki stopień wilgotności otoczenia;
skuteczność układania również na podłożach wilgotnych – wilgotność sprzyja przyczepności matrycy hydraulicznej, podczas gdy ten sam warunek zmniejsza przyczepność żywic organicznych do podłoża;
łatwość przygotowania – przygotowanie matrycy nieorganicznej odbywa się jak dla
wszystkich produktów na bazie hydraulicznej;
łatwość aplikacji również na powierzchniach chropowatych i nieregularnych – nie
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WŁAŚCIWOŚCI
WŁÓKNA
PBO
(POLIPARAFENILENBENZOBISOXAZOL)
CARATTERISTICHE
DELLA
FIBRA
IN PBO (POLIPARAFENILENBENZOBISOXAZOLO)
Wytrzymałość
na rozciąganie
Resistenza a trazione

5,85,8
GPa
GPa

Moduł
sprężystości
Modulo
elastico

270
GPa
270
GPa

Gęstość
Densitàwłókna
di fibra

3 3
1,56
g/cm
1,56
g/cm

Odkształcenie
Allungamento
przy
a rottura
zerwaniu

2,15
2,15
%%

WŁAŚCIWOŚCI
SIATKIDELLA
RUREGOLD®
PBO 44 FRCM
CARATTERISTICHE
RETE RUREGOLD®
PBO 44 FRCM
Gramatura
Peso dellewłókna
fibre diPBO
PBOwnella
siatce
rete

2 2
4444
g/m
g/m

Równoważna
suchego
w kierunku
Spessore pergrubość
il calcolomateriału
della sezione
di PBO
a 0° e 90°0° i 90°

0,028
mm
0,028
mm

WŁAŚCIWOŚCI
MATRYCY
NIEORGANICZNEJ
RUREGOLD®
MX Muratura
CARATTERISTICHE
DELLA
MATRICE INORGANICA
RUREGOLD®
MX MURATURA
Konsystencja
Consistenza(UNI
(UNIEN
EN1015-3)
1015-3)

170
mm
170
mm

Gęstość
świeżej zaprawy
(EN 1015-6)
Peso specifico
malta fresca
(EN 1015-6)

3
1,651,65
± 0,05
g/cm
± 0,05
g/cc

Acqua
d’impasto
kg di RUREGOLD®
Woda
zarobowa
naper
100100
kg suchego
materiałuMX MURATURA

26-28
28l litri
26

Resa
Zużycie

2 2
1,300kg/m
kg/m
≈ 1,30
/mm
/mm

Wytrzymałość
Resistenza a compressione
na ściskanie (UNI
(UNI
ENEN
196-1)
196-1)

20,0
20,0
MPa
MPa

Wytrzymałość
Resistenza a flessione
na zginanie
(UNI
(UNI
EN EN
196-1)
196-1)

3,53,5
MPa
MPa

Moduł
Modulo
sprężystości
elastico secante
(UNI EN(UNI
13412)
EN 13412)

7,5
7.500
GPaMPa

WŁAŚCIWOŚCI
SYSTEMU
RUREGOLD®
PBO 44 FRCM
CARATTERISTICHE
DEL SISTEMA
RUREGOLD®
PBO 44 FRCM
Klasyfikacja
reakcjidina
ogień (UNI
EN 13501-1)
Classificazione
reazione
al fuoco
(UNI EN 13501-1)

A2A2
– brak
rozgorzenia
- nessun
contributo all’incendio
s1s1
– -słaba
dymudi fumo
scarsaemisja
emissione
d0d0
– brak
drobin/cząstek
rozżarzonych
- assenza
di gocce/particelle
ardenti

Obszary zastosowania

I campi di applicazione

RUREGOLD® PBO
PBO 44
44 FRCM
FRCM

wymaga
wstępnego wygładzenia powierzchni, koniecznego dla systemów FRP;
organiche;
temperatur la
aplikacji
– brak della
ograniczenia
w zakresieavviene
temperatur
• szeroki
facilitàzakres
di manipolazione:
preparazione
matrice inorganica
comeod
per
+5°C
+40°C, podczas
gdy dla systemów FRP ten zakres jest węższy;
tuttido
i prodotti
a base idraulica;
toksyczności
zastosowanych
matryc –scabre
jest porównywalny
z tradycyjną
zaprawą
• brak
facilità
di applicazione
anche su superfici
e irregolari: non
richiede una
rasatura
nieorganiczną,
podczas per
gdyi żywice
są szkodliwe przy wdychaniu oraz
preliminare, necessaria
sistemi epoksydowe
FRP;
kontakcie
ze skórą,
przez coambientali
wymagane
dodatkowe nessuna
środki ochrony;
• wampio
campo
di condizioni
persąl’applicabilità:
limitazione tra 5 °C e
łatwość
czyszczenia
sprzętu – wystarczy użyć wody, bez ko40 °C, mentre
gli FRPwykorzystywanego
hanno range più ristretto;
stosowania
szkodliwych
człowiekae iper
środowiska
• nieczności
atossicità delle
matrici impiegate
perdla
gli operatori
l’ambiente:rozpuszczalników,
sono infatti assimiwymaganych
labili ad una przy
maltażywicach.
inorganica tradizionale, mentre le resine epossidiche sono nocive
per inalazione e per contatto con la pelle e richiedono adeguate protezioni per gli
operatori, quali maschere respiratorie e guanti;
RureGold®
PBOpulizia
44 FRCM
stosowany
do wzmacniania
• facilità nella
delle jest
attrezzature
utilizzate:
è sufficientekonstrukcji
l’impiego dimurowych,
sola acqua,
w tym
narażonych
na działanie
ognia.
senza
l’uso dei solventi
necessari
per le resine, nocivi sia per l’uomo che per l’ambiente.
W szczególności stosuje się go w przypadku:
• wzmacniania układów konstrukcyjnych budynków;
PBO układów
44 FRCMkonstrukcyjnych
viene impiegatona
per
il rinforzo
delle strutture in muratura,
• RUREGOLD®
dostosowywania
działania
sejsmiczne;
quelle
soggette konstrukcji
all’azione del
fuoconośne,
o ad filary,
alte temperature.
In particolare, si
• comprese
wzmacniania
elementów
(ściany
stropy, sklepienia).
applica per:
• il rinforzo strutturale;
• il miglioramento sismico;
• l’adeguamento sismico;
• la sostituzione della tradizionale lastra armata eseguita con reti di vetro o di acciaio
elettrosaldato.
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System wzmacniania strukturalnego FRCM konstrukcji murowych
siatką z włókna PBO
RureGold® XA jest opatentowanym systemem wzmacniania strukturalnego zwanym
ogólnie FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix), składającym się z siatki z dwukierunkowo ułożonym włóknem PBO oraz matrycy nieorganicznej na bazie cementów
pucolanowych, odpowiednio sformułowanej do stosowania na podłożach murowych.
System może być stosowany do wykonywania lekkich wzmocnień murów, np. ścian
działowych.

Produkt

System RureGold® XA składa się z następujących produktów:
RureGold® XA – siatka dwukierunkowa z włókna PBO; szerokość 50 cm, długość 15 m;
RureGold® MX Muratura – matryca nieorganiczna stabilizowana na bazie pucolanów,
zgodna z normą EN 998-2;
RureGold® JX Joint – łącznik z włókna PBO; długość 10 m;
RureGold® MJ Joint – matryca nieorganiczna stabilizowana.

System RureGold® XA, dzięki zastosowaniu matrycy nieorganicznej RureGold® MX
Muratura nie tylko zastępuje systemy FRP, ale również zwiększa niezawodność wzmocnienia oraz poprawia wiele jego właściwości.
Podstawowe zalety systemu RureGold® XA to:
wzrost wytrzymałości na ścinanie i zginanie murów;
wzrost ciągliwości wzmocnienia, duża zdolność rozpraszania energii oraz wysoka niezawodność systemu, również narażonego na przeciążenia o charakterze cyklicznym
(np. trzęsienia ziemi);
eliminacja ryzyka utraty stateczności ścian działowych dzięki wprowadzeniu łączników mocujących ścianę do nośnych elementów konstrukcji, np. dźwigarów, ścian
nośnych, stropów;
utrzymanie zdolności do dyfuzji pary wodnej oraz eliminacja zjawiska skraplania
na powierzchni ścian i sklepień, jako możliwej przyczyny niszczenia istniejących
dekoracji ściennych;
duża odporność na wysokie temperatury – po związaniu matrycy system nie jest,
uzależniony od temperatury zewnętrznej w odróżnieniu od systemów FRP, w których żywica, w zależności od jej temperatury zeszklenia, traci przyczepność do
wzmocnionego elementu w temperaturach pomiędzy +30°C a +80°C;
reakcja na ogień – system gwarantuje reakcję podobną do reakcji podłoża, jest
przy tym niepalny, ma niską emisję dymu oraz nie uwalnia rozżarzonych drobin;
poziom wzmocnienia jest na poziomie niezmienny, aż do temperatury +550°C;
skuteczność układania również na podłożach wilgotnych – wilgotność sprzyja przyczepności matrycy hydraulicznej, podczas gdy ten sam warunek zmniejsza przyczepność żywic organicznych do podłoża;

ODPORNY NA

WYSOKIE
TEMPERATURY

Właściwości

ODPORNY NA

WILGOĆ

NIESZKODLIWY
dla ludzi
i środowiska

RureGold® XA jest stosowany do wykonywania lekkich wzmocnień murów (np. ścian
działowych), w tym narażonych na działanie wysokich temperatur.
W szczególności stosuje się go w przypadku:
zabezpieczania ścian działowych przed utratą stateczności, pękaniem;
zabezpieczania lekkich ścian przed wstrząsami (np. na obszarach kopalnianych);
lekkiego wzmacniania układów konstrukcyjnych.

WŁAŚCIWOŚCI WŁÓKNA PBO (POLIPARAFENILENBENZOBISOXAZOL)
Wytrzymałość na rozciąganie

5,8 GPa

Moduł sprężystości
Gęstość włókna

270 GPa
1,56 g/cm3

Odkształcenie przy zerwaniu

2,15 %

WŁAŚCIWOŚCI SIATKI RUREGOLD® XA
Gramatura włókna PBO w siatce
Równoważna grubość materiału suchego w kierunku 0° i 90°

20 g/m2
0,0064 mm

WŁAŚCIWOŚCI MATRYCY NIEORGANICZNEJ RUREGOLD® MX Muratura
Konsystencja (UNI EN 1015-3)
Gęstość świeżej zaprawy (EN 1015-6)
Woda zarobowa na 100 kg suchego materiału
Zużycie

170 mm
1,65 ± 0,05 g/cm3
26  28 l
≈ 1,3 kg/m2/mm

Wytrzymałość na ściskanie (UNI EN 196-1)

20,0 MPa

Wytrzymałość na zginanie (UNI EN 196-1)

3,5 MPa

Moduł sprężystości (UNI EN 13412)

7,5 GPa

WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMU RUREGOLD® XA
Klasyfikacja reakcji na ogień (UNI EN 13501-1)

A2 – brak rozgorzenia
s1 – słaba emisja dymu
d0 – brak drobin/cząstek rozżarzonych

RUREGOLD ® XA

wysoka trwałość w warunkach wilgotnego otoczenia – matryca nieorganiczna jest
obojętna na wpływ wilgoci, podczas gdy żywica epoksydowa ulega rozkładowi przy
długotrwałym narażeniu na wysoki stopień wilgotności otoczenia;
łatwość przygotowania – przygotowanie matrycy nieorganicznej odbywa się jak dla
wszystkich produktów na bazie hydraulicznej;
łatwość aplikacji również na powierzchniach chropowatych i nieregularnych – nie
wymaga wstępnego wygładzenia powierzchni, koniecznego dla systemów FRP;
szeroki zakres temperatur aplikacjivbrak ograniczenia w zakresie temperatur od
+5°C do +40°C, podczas gdy dla systemów FRP ten zakres jest węższy;
brak toksyczności zastosowanych matryc – jest porównywalny z tradycyjną zaprawą
nieorganiczną, podczas gdy żywice epoksydowe są szkodliwe przy wdychaniu oraz
w kontakcie ze skórą, przez co wymagane są dodatkowe środki ochrony;
łatwość czyszczenia wykorzystywanego sprzętu – wystarczy użyć wody, bez konieczności stosowania szkodliwych dla człowieka i środowiska rozpuszczalników,
wymaganych przy żywicach.

A

Obszary zastosowania
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System łączników FRCM do kotwienia
wzmocnień strukturalnych RureGold®
RureGold® JX Joint to system łączników wykonany z włókien PBO przeznaczony do
kotwienia wzmocnień RureGold® do konstrukcji. Elementem systemu jest łącznik w postaci wiązki pojedynczych włókien PBO owiniętych specjalną siatką nadającą wiązce
cylindryczny kształt.
System ten przewiduje impregnację i kotwienie łącznika RureGold® JX Joint do elementów konstrukcji za pomocą matrycy nieorganicznej RureGold® MJ Joint.

Produkt

System RureGold® JX Joint składa się z następujących produktów:
RureGold® JX Joint – łącznik z włókna PBO; średnica 3 i 6 mm; długość 10 m;
RureGold® MJ Joint – matryca nieorganiczna stabilizowana, odpowiednia do aplikacji
na podłożu betonowym i murowym.

System RureGold® JX Joint, dzięki zastosowaniu matrycy nieorganicznej RureGold®
MJ JOINT nie tylko zastępuje systemy FRP, ale również zwiększa niezawodność wzmocnienia oraz poprawia wiele jego właściwości.
Podstawowe zalety systemu RureGold® JX Joint to:
wysoka wytrzymałość na zerwanie zapewnia niezawodne połączenie zastosowanego systemu RureGold® z nośnymi elementami konstrukcji;
duża odporność na wysokie temperatury – po związaniu matrycy system nie jest
uzależniony od temperatury zewnętrznej, w odróżnieniu od systemów FRP, w których żywica, w zależności od jej temperatury zeszklenia, traci przyczepność do
wzmocnionego elementu w temperaturach pomiędzy +30°C a +80°C;
reakcja na ogień – system gwarantuje reakcję podobną do reakcji podłoża, jest przy
tym niepalny, ma niską emisję dymu oraz nie uwalnia rozżarzonych drobin; poziom
wzmocnienia pozostaje niezmienny, aż do temperatury +550°C;
niezawodna przyczepność do podłoży betonowych, ceglanych, kamiennych;
wysoka trwałość w warunkach wilgotnego otoczenia – matryca nieorganiczna jest
obojętna na wpływ wilgoci, podczas gdy żywica epoksydowa ulega rozkładowi przy
długotrwałym narażeniu na wysoki stopień wilgotności otoczenia;
skuteczność układania również na podłożach wilgotnych – wilgotność sprzyja przyczepności matrycy hydraulicznej, podczas gdy ten sam warunek zmniejsza przyczepność żywic organicznych do podłoża;
łatwość przygotowania – przygotowanie matrycy nieorganicznej odbywa się jak dla
wszystkich produktów na bazie hydraulicznej;
szeroki zakres temperatur aplikacji – brak ograniczenia w zakresie temperatur
od +5°C do +40°C, podczas gdy dla systemów FRP ten zakres jest węższy;
brak toksyczności zastosowanych matryc – jest porównywalny z tradycyjną zaprawą
nieorganiczną, podczas gdy żywice epoksydowe są szkodliwe przy wdychaniu oraz
w kontakcie ze skórą, przez co wymagane są dodatkowe środki ochrony;

ODPORNY NA

WYSOKIE
TEMPERATURY

Właściwości

ODPORNY NA

WILGOĆ

NIESZKODLIWY
dla ludzi
i środowiska

RUREGOLD ® JX JOINT
łatwość czyszczenia wykorzystywanego sprzętu – wystarczy użyć wody, bez konieczności stosowania szkodliwych dla człowieka i środowiska rozpuszczalników,
wymaganych przy żywicach.

RureGold® JX Joint używany jest do kotwienia systemu wzmocnień strukturalnych RureGold® z nośnymi elementami konstrukcji, również w przypadku zagrożenia ogniem.

WŁAŚCIWOŚCI WŁÓKNA PBO (POLIPARAFENILENBENZOBISOXAZOL)
Wytrzymałość na rozciąganie

5,8 GPa

Moduł sprężystości

270 GPa

Gęstość włókna

1,56 g/cm3

Odkształcenie przy zerwaniu

2,15 %

WŁAŚCIWOŚCI MATRYCY NIEORGANICZNEJ RUREGOLD® MJ JOINT
Konsystencja (UNI EN 13395-1)

190 mm

Gęstość świeżej zaprawy (EN 1015-6)

1,80 ± 0,05 g/cm3

Woda zarobowa na 5 kg suchego materiału

1 – 1,05 l (20-21 %)

Zużycie na 10 m łącznika

8 – 10 kg

Wytrzymałość na ściskanie (UNI EN 196-1)

40,0 MPa

Wytrzymałość na zginanie (UNI EN 196-1)

3,0 MPa

Moduł sprężystości (UNI EN 13412)

18,5 GPa

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE SYSTEMU RUREGOLD® JX JOINT
3 mm

6 mm

Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu

Średnica

≥1500 MPa

≥1500 MPa

Odkształcenie przy delaminacji dla betonu

4‰

4‰

Odkształcenie przy delaminacji dla murów

5‰

5‰

WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMU RUREGOLD® JX JOINT
Klasyfikacja reakcji na ogień (UNI EN 13501-1)

A2 – brak rozgorzenia
s1 – słaba emisja dymu
d0 – brak drobin/cząstek rozżarzonych

Obszary zastosowania
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PRODUKT
CERTYFIKOWANY

ZGODNY
Z WYTYCZNYMI

System wzmacniania strukturalnego FRCM
konstrukcji murowych siatką z włókna węglowego
RUREDIL X Mesh C10 jest opatentowanym systemem wzmacniania strukturalnego
zwanym ogólnie FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix), składającym się z siatki z dwukierunkowo ułożonym włóknem PBO oraz matrycy nieorganicznej na bazie
cementów pucolanowych, odpowiednio sformułowanej do stosowania na podłożach
murowych. System może być stosowany do wzmacniania konstrukcji murowych ścian
i sklepień.

Produkt

System RUREDIL X Mesh C10 składa się z następujących produktów:
RUREDIL X Mesh C10 – siatka z włókna węglowego; szerokość 100 cm, długość 15 m;
RUREDIL X Mesh M25 – matryca nieorganiczna na bazie pucolanów, zgodna z normą EN 998-2.
System RUREDIL X Mesh C10 dzięki zastosowaniu matrycy nieorganicznej RUREDIL
X Mesh M25 nie tylko zastępuje systemy FRP, ale również zwiększa niezawodność
wzmocnienia oraz poprawia wiele jego właściwości.
Podstawowe zalety systemu RUREDIL X Mesh C10 to:
wzrost wytrzymałości murów na ścinanie, zginanie oraz eliminacja powstawania
przegubów w filarach i sklepieniach, korzystne rozłożenie naprężeń;
znaczny wzrost ciągliwości wzmocnienia, duża zdolność rozpraszania energii oraz
wysoka niezawodność systemu, również narażonego na przeciążenia o charakterze
cyklicznym (np. trzęsienia ziemi);
utrzymanie zdolności do dyfuzji pary wodnej oraz eliminacja zjawiska skraplania
na powierzchni ścian i sklepień, jako możliwej przyczyny niszczenia istniejących
dekoracji ściennych, np. fresków, polichromii, stiuków*;
duża odporność na wysokie temperatury – po związaniu matrycy system nie jest
uzależniony od temperatury zewnętrznej, w odróżnieniu od systemów FRP,
*

Właściwości

Certyfikaty: „Badania Przepuszczalności“ według Normal 21-85 wydany przez Krajową Radę ds. Badań IBAM – Lecce
– 2002; „Określenie przenikalności pary wodnej“ według UNI EN 1015-19 wydany przez Instytut Badań i Testów
M. Masini – Rho – Milano – 2012.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Podłoże murowe (np. cegła, kamień)
Pierwsza warstwa zaprawy RUREDIL X Mesh M25
Siatka RUREDIL X Mesh C10
Druga warstwa zaprawy RUREDIL X Mesh M25
Siatka RUREDIL X Mesh C10 ułożona pod kątem 45°
Trzecia warstwa zaprawy RUREDIL X Mesh M25
Ewentualny tynk lub szpachla

NIESZKODLIWY
dla ludzi
i środowiska

RUREDIL X Mesh C10 jest stosowany do wzmacniania konstrukcji murowych, w tym
narażonych na działanie ognia.
W szczególności stosuje się go w przypadku:
wzmacniania obciążonych statycznie konstrukcji murowych;
zwiększania wytrzymałości konstrukcji murowych narażonych na obciążenia
cykliczne (np. sejsmiczne, wstrząsy na obszarach górniczych).

WŁAŚCIWOŚCI WŁÓKNA WĘGLOWEGO
Wytrzymałość na rozciąganie

4,8 GPa

Moduł sprężystości

240 GPa

Gęstość włókna

1,82 g/cm3

Odkształcenie przy zerwaniu

1,8 %

WŁAŚCIWOŚCI SIATKI RUREDIL X Mesh C10
Gramatura włókna węglowego w siatce

168 g/m2

Równoważna grubość materiału suchego w kierunku 0° i 90°

0,047 mm

WŁAŚCIWOŚCI MATRYCY NIEORGANICZNEJ RUREDIL X Mesh M25
Konsystencja (EN 1015-3)
Gęstość świeżej zaprawy (EN 1015-6)
Woda zarobowa na 100 kg suchego materiału
Zużycie

165 mm
1,50 ± 0,05 g/cm3
26 – 28 l
≈ 1,20 kg/m2/mm

Wytrzymałość na ściskanie (UNI EN 196-1)

> 20,0 MPa (po 28 dniach)

Wytrzymałość na zginanie (UNI EN 196-1)

> 3,5 MPa (po 28 dniach)

Moduł sprężystości (UNI EN 13412)

> 7,0 GPa (po 28 dniach)

WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMU RUREDIL X Mesh C10
Klasyfikacja reakcji na ogień (UNI EN 13501-1)

A2 – brak rozgorzenia
s1 – słaba emisja dymu
d0 – brak drobin/cząstek rozżarzonych

X MESH C10

w których żywica, w zależności od jej temperatury zeszklenia, traci przyczepność do
wzmacnianego elementu w temperaturach pomiędzy +30°C a +80°C;
reakcja na ogień – system gwarantuje reakcję podobną do reakcji podłoża, jest
przy tym niepalny, ma niską emisję dymu oraz nie uwalnia rozżarzonych drobin;
poziom wzmocnienia pozostaje niezmienny, aż do temperatury +550°C;
wysoka trwałość w warunkach wilgotnego otoczenia – matryca nieorganiczna jest
obojętna na wpływ wilgoci, podczas gdy żywica epoksydowa ulega rozkładowi przy
długotrwałym narażeniu na wysoki stopień wilgotności otoczenia;
skuteczność układania również na podłożach wilgotnych – wilgotność sprzyja przyczepności matrycy hydraulicznej, podczas gdy ten sam warunek zmniejsza przyczepność żywic organicznych do podłoża;
łatwość przygotowania – przygotowanie matrycy nieorganicznej odbywa się jak dla
wszystkich produktów na bazie hydraulicznej;
łatwość aplikacji również na powierzchniach chropowatych i nieregularnych – nie wymaga wstępnego wygładzenia powierzchni, koniecznego dla systemów FRP;
szeroki zakres temperatur aplikacji – brak ograniczenia w zakresie temperatur od +5°C
do +40°C, podczas gdy dla systemów FRP ten zakres jest węższy;
brak toksyczności zastosowanych matryc – jest porównywalny z tradycyjną zaprawą
nieorganiczną, podczas gdy żywice epoksydowe są szkodliwe przy wdychaniu oraz
w kontakcie ze skórą, przez co wymagane są dodatkowe środki ochrony;
łatwość czyszczenia wykorzystywanego sprzętu – wystarczy użyć wody, bez konieczności stosowania szkodliwych dla człowieka i środowiska rozpuszczalników,
wymaganych przy żywicach.

Obszary zastosowania
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System wzmacniania strukturalnego FRCM
konstrukcji murowych siatką z włókna węglowego
RUREDIL X Mesh TC30 jest opatentowanym systemem wzmacniania strukturalnego
zwanym ogólnie FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix), składającym się z siatki z dwukierunkowo ułożonym włóknem PBO oraz matrycy nieorganicznej na bazie
cementów pucolanowych, odpowiednio sformułowanej do stosowania na podłożach
murowych. System może być stosowany do wykonywania lekkich wzmocnień murów,
np. ścian działowych.

Produkt

System RUREDIL Mesh TC30 składa się z następujących produktów:
RUREDIL X Mesh TC30 – siatka z włókna węglowego; szerokość 100 cm, długość 15 m;
RUREDIL X Mesh M30 – matryca nieorganiczna na bazie pucolanów zgodna z normą
EN 998-2;
RUREDIL X Joint – sznur z włókna węglowego; długość 10 m;
RUREDIL X Joint Inject – matryca nieorganiczna
System RUREDIL X Mesh TC30 dzięki zastosowaniu matrycy nieorganicznej RUREDIL X Mesh M30 nie tylko zastępuje systemy FRP, ale również zwiększa niezawodność
wzmocnienia oraz poprawia wiele jego właściwości.
Podstawowe zalety systemu RUREDIL X Mesh TC30 to:
wzrost wytrzymałości na ścinanie i zginanie murów;
wzrost ciągliwości w elemencie strukturalnym wzmocnionym, duża zdolność
rozpraszania energii oraz wysoka niezawodność systemu, również narażonego na
przeciążenia o charakterze cyklicznym (np. trzęsienia ziemi);
eliminacja ryzyka utraty stateczności ścian działowych dzięki wprowadzeniu łączników mocujących ścianę do nośnych elementów konstrukcji, np. dźwigarów, ścian
nośnych, stropów;
duża odporność na wysokie temperatury: po związaniu matrycy system nie jest
uzależniony od temperatury zewnętrznej, w odróżnieniu od systemu FRP, w których

1

2

3

4

5

Właściwości

1. Podłoże murowe (np. cegła, kamień)
2. Pierwsza warstwa zaprawy RUREDIL X Mesh M30
3. Siatka RUREDIL X Mesh TC 30
4. Druga warstwa zaprawy RUREDIL X Mesh M30
5.	Łączniki RUREDIL X Joint

PAROPRZEPUSZCZALNY

ODPORNY NA

WILGOĆ

NIESZKODLIWY
dla ludzi
i środowiska

RUREDIL X Mesh TC30 jest stosowany do wykonywania lekkich wzmocnień murów
(np. ścian działowych), w tym narażonych na działanie ognia.
W szczególności stosuje się go w przypadku:
40
zabezpieczania ścian działowych przed utratą stateczności,
pękaniem;
zwiększania wytrzymałości konstrukcji murowych narażonych na obciążenia cykliczne (np. sejsmiczne, wstrząsy na obszarach górniczych).

X MESH TC30

żywica, w zależności od jej temperatury zeszklenia traci przyczepność do wzmacnianego elementu w temperaturach pomiędzy +30°C a +80°C
reakcja na ogień – system gwarantuje reakcję podobną do reakcji podłoża, jest
przy tym niepalny, ma niską emisję dymu oraz nie uwalnia rozżarzonych drobin;
poziom wzmocnienia pozostaje niezmienny, aż do temperatury +550°;
utrzymanie zdolności do dyfuzji pary wodnej oraz eliminacja zjawiska skraplania
na powierzchni ścian i sklepień, jako możliwej przyczyny niszczenia istniejących dekoracji ściennych;
wysoka trwałość w warunkach wilgotnego otoczenia – matryca nieorganiczna jest
obojętna na wpływ wilgoci, podczas gdy żywica epoksydowa ulega rozkładowi przy
długotrwałym narażeniu na wysoki stopień wilgotności otoczenia;
skuteczność układania również na podłożach wilgotnych – wilgotność sprzyja przyczepności matrycy hydraulicznej, podczas gdy ten sam warunek zmniejsza przyczepność żywic organicznych do podłoża;
łatwość przygotowania – przygotowanie matrycy nieorganicznej odbywa się jak dla
wszystkich produktów na bazie hydraulicznej;
łatwość aplikacji również na powierzchniach chropowatych i nieregularnych – nie wymaga wstępnego wygładzenia powierzchni, koniecznego dla systemów FRP;
szeroki zakres temperatur aplikacji – brak ograniczenia w zakresie temperatur od +5°C
do +40°C, podczas gdy dla systemów FRP ten zakres jest węższy;
brak toksyczności zastosowanych matryc – jest porównywalny z tradycyjną zaprawą
nieorganiczną, podczas gdy żywice epoksydowe są szkodliwe przy wdychaniu oraz
w kontakcie ze skórą, stąd wymagane są dodatkowe środki ochrony;
łatwość czyszczenia wykorzystywanego sprzętu – wystarczy użyć wody, bez konieczności stosowania szkodliwych dla człowieka i środowiska rozpuszczalników,
wymaganych przy żywicach.

Obszary zastosowania
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Ruredil

ODPORNY
NA OGIEŃ

ODPORNY NA

WYSOKIE
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ODPORNY NA
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NIESZKODLIWY
dla ludzi
i środowiska

WŁAŚCIWOŚCI WŁÓKNA WĘGLOWEGO
Wytrzymałość na rozciąganie

4,8 GPa

Moduł sprężystości

240 GPa

Gęstość włókna

1,82 g/cm3

Odkształcenie przy zerwaniu

1,8 %

WŁAŚCIWOŚCI SIATKI RUREDIL X Mesh TC30
Gramatura włókna węglowego w siatce

84 g/m2

Równoważna grubość materiału suchego w kierunku 0° i 90°

0,023 mm

WŁAŚCIWOŚCI MATRYCY NIEORGANICZNEJ RUREDIL X Mesh M30
Konsystencja (EN 1015-3)
Gęstość świeżej zaprawy (EN 1015-6)
Woda zarobowa na 100 kg suchego materiału
Zużycie

165 mm
1,50 ± 0,05 g/cm3
25 – 27 l

1. Przygotowanie zaprawy

2. Nałożenie zaprawy RUREDIL X Mesh M30

≈ 1,20 kg/m /mm
2

Wytrzymałość na ściskanie (UNI EN 196-1)

> 20,0 MPa (po 28 dniach)

Wytrzymałość na zginanie (UNI EN 196-1)

> 3,5 MPa (po 28 dniach)

Moduł sprężystości (UNI EN 13412)

> 7,0 GPa (po 28 dniach)

WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMU RUREDIL X Mesh TC30
Klasyfikacja reakcji na ogień (UNI EN 13501-1)

A2 – brak rozgorzenia
s1 – słaba emisja dymu
d0 – brak drobin/cząstek rozżarzonych
3. Nałożenie siatki RUREDIL X Mesh TC 30 4. Wprowadzenie RUREDIL X Joint
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Ruredil X JOINT

ECO
ECO

Ruredil

Ruredil

ODPORNY
ODPORNY
NA
NA OGIEŃ
OGIEŃ

System łączników FRCM
do kotwienia wzmocnień RUREDIL X Mesh
RUREDIL X Joint to system łączników wykonany z włókien węglowych przeznaczony do kotwienia wzmocnień Ruredil X Mesh do konstrukcji. Elementem systemu jest
łącznik w postaci wiązki pojedynczych włókien węglowych owiniętych specjalną siatką
nadającą wiązce cylindryczny kształt.
System ten przewiduje impregnację i kotwienie łącznika RUREDIL X Joint do elementów konstrukcji za pomocą matrycy nieorganicznej RUREDIL X Joint.

Produkt

System RUREDIL X Joint składa się z następujących produktów:
RUREDIL X Joint – łącznik z włókna węglowego; średnica 6, 10 i 12 mm, długość 10 m;
RUREDIL X Joint Inject – matryca nieorganiczna stabilizowana.

System RUREDIL X Joint dzięki zastosowaniu matrycy nieorganicznej RUREDIL X Joint
nie tylko zastępuje systemy FRP, ale również zwiększa niezawodność wzmocnienia oraz
poprawia wiele jego właściwości.
Podstawowe zalety systemu RUREDIL X Joint to:
wysoka wytrzymałość na zerwanie zapewnia niezawodne połączenie zastosowanego systemu RUREDIL X Mesh z nośnymi elementami konstrukcji;
duża odporność na wysokie temperatury – po związaniu matrycy system nie jest
uzależniony od temperatury zewnętrznej, w odróżnieniu od systemów FRP, w których żywica, w zależności od jej temperatury zeszklenia, traci przyczepność do
wzmocnionego elementu w temperaturach pomiędzy +30°C a +80°C;
reakcja na ogień – system gwarantuje reakcję podobną do reakcji podłoża, jest przy
tym niepalny, ma niską emisję dymu oraz nie uwalnia rozżarzonych drobin; poziom
wzmocnienia pozostaje niezmienny, aż do temperatury +550°C;
niezawodna przyczepność do podłoży betonowych, ceglanych, kamiennych;
wysoka trwałość w warunkach wilgotnego otoczenia – matryca nieorganiczna jest
obojętna na wpływ wilgoci, podczas gdy żywica epoksydowa ulega rozkładowi
przy długotrwałym narażeniu na wysoki stopień wilgotności otoczenia;
skuteczność układania również na podłożach wilgotnych – wilgotność sprzyja przyczepności matrycy hydraulicznej, podczas gdy ten sam warunek zmniejsza przyczepność żywic organicznych do podłoża;
łatwość przygotowania – przygotowanie matrycy nieorganicznej odbywa się jak dla
wszystkich produktów na bazie hydraulicznej;
szeroki zakres temperatur aplikacji – brak ograniczenia w zakresie temperatur od +5°C
do +40°C, podczas gdy dla systemów FRP ten zakres jest węższy;
brak toksyczności zastosowanych matryc – jest porównywalny z tradycyjną zaprawą
nieorganiczną, podczas gdy żywice epoksydowe są szkodliwe przy wdychaniu oraz
w kontakcie ze skórą, przez co wymagane są dodatkowe środki ochrony;

ODPORNYNA
NA
ODPORNY

WYSOKIE
WYSOKIE
TEMPERATURY
TEMPERATURY

Właściwości

ODPORNY NA
ODPORNY
NA
WILGOĆ
WILGOĆ

NIESZKODLIWY
NIESZKODLIWY
dla
dlaludzi
ludzi
i środowiska
i środowiska

X JOINT
łatwość czyszczenia wykorzystywanego sprzętu – wystarczy użyć wody, bez konieczności stosowania szkodliwych dla człowieka i środowiska rozpuszczalników,
wymaganych przy żywicach.
System RUREDIL X Joint używany jest do kotwienia wzmocnień RUREDIL X Mesh do
nośnych elementów konstrukcji obiektów wykonanych z materiałów ceramicznych lub
kamiennych, poddanych obciążeniom statycznym, a także obciążeniom o charakterze
dynamicznym (np.: trzęsienia ziemi).

WŁAŚCIWOŚCI WŁÓKNA WĘGLOWEGO
Wytrzymałość na rozciąganie

4,8 GPa

Moduł sprężystości

230 GPa

Gęstość włókna

1,82 g/cm3

WŁAŚCIWOŚCI MATRYCY NIEORGANICZNEJ RUREDIL X JOINT INJECT
Konsystencja (UNI EN 13395-1)

190 mm

Gęstość świeżej zaprawy

1,80 ± 0,05 g/cm3

Woda zarobowa na 5 kg suchego materiału

1-1,05 l (20-21 %)

Zużycie na 10 m łącznika

8-10 kg

Wytrzymałość na ściskanie (UNI EN 196-1)

40,0 MPa

Wytrzymałość na zginanie (UNI EN 196-1)

3,0 MPa

Moduł sprężystości (UNI EN 13412)

18,5 MPa

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE SYSTEMU RUREDIL X JOINT
Średnica
Wytrzymałość na rozciąganie
Odkształcenie przy delaminacji dla murów

6 mm
≥900 MPa
0,84‰

10 mm

12 mm

≥900 MPa

≥900 MPa

0,84‰

0,84‰

WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMU RUREDIL X JOINT
Klasyfikacja reakcji na ogień (UNI EN 13501-1)

A2 – brak rozgorzenia
s1 – słaba emisja dymu
d0 – brak drobin/cząstek rozżarzonych

Obszary zastosowania
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Wzmocnienia strukturalne Ruredil
Przykłady realizacji
Chłodnia kominowa (Puławy)

Szkoła policji finansowej w Ostii (RM)

Basen kąpielowy (Bolesławiec)

Wiadukt drogowy w Bagnola a Lerici (SP)

Pawilon Czterech Kopuł (Wrocław)

Teatr Lyrick w Santa Maria degli Angeli (PG)

RinfoRzi strutturali

Ruredil X BAR
System wzmacniania strukturalnego za pomocą prętów
kompozytowych z włókna węglowego
i spoiwa epoksydowego lub nieorganicznego
RUREDIL X Bar jest to systemem wzmacniania konstrukcji składający się z prętów
kompozytowych wykonanych z włókna węglowego. W celu sprostania różnym potrzebom wzmacniania strukturalnego, pręty posiadają różne średnice oraz powierzchnię
o podwyższonej szorstkości, uzyskaną w procesie piaskowania.
System łączenia uzupełnia specjalne spoiwo, które umożliwia mocowanie prętów RUREDIL X Bar we wzmacnianych konstrukcjach.
RUREDIL X Bar Inject – specjalne spoiwo hydrauliczne, w szczególności nadające
się do połączeń w konstrukcjach murowych. Jest również zgodne z podłożami ceramicznymi, betonowymi i kamiennymi.
Tam, gdzie wymaga tego projekt, RUREDIL X Bar może być aplikowany w połączeniu
z żywicą epoksydową RUREDIL X Lam RS100.

Produkt

Doskonałe właściwości przyczepności pręta, dzięki procesowi piaskowania powierzchniowego, zapewniają systemowi RUREDIL X Bar skuteczne i pewne kotwienie do każdego rodzaju podłoża.

Właściwości

Znajduje zastosowanie we wzmacnianiu konstrukcji murowych i betonowych na ścinanie i zginanie oraz zwiększeniu ich nośności, sztywności i wytrzymałości zmęczeniowej.

Obszary zastosowania

WŁAŚCIWOŚCI PRĘTÓW KOMPOZYTOWYCH Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO RUREDIL X BAR
RUREDIL X Bar 7,5

RUREDILX Bar 10,0

7,5

10,0

Przekrój minimalny gwarantowany (mm )

44

78

Przekrój włókien (mm2)

26

47

Wytrzymałość na rozciąganie (MPa)

1800

1800

Moduł sprężystości (GPa)

130

130

Średnica nominalna (mm)
2

WŁAŚCIWOŚCI SPOIWA RUREDIL X BAR INJECT
Woda zarobowa na 25 kg suchego materiału
Spoiwo płynne świeże na 25 kg suchego materiału
Zużycie
Konsystencja świeżego spoiwa
Ciężar właściwy zaprawa świeża (UNI EN 1015-6)
Przyczepność do podłoża

7,5-8,0 l
~ 16 l
~ 1,5 kg/m2/mm
210 mm
2,00 ± 0,05 g/cm3
≥ 3 MPa odrywa się z podłożem

Przyczepność do prętu RUREDIL X BAR

≥ 25 MPa

Reakcja na ogień(EN 13501-1)

Klasa A1
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Ruredil
X WRAP 310-400

DT
200/2013
ZGODNY

z wytycznymi

System wzmacniania strukturalnego FRP
matą z włókna węglowego
RUREDIL X Wrap jest systemem wzmacniania strukturalnego składającym się z maty
z jednokierunkowo ułożonym włóknem węglowym oraz żywicy epoksydowej spełniającej rolę spoiwa. Właściwości użytkowe maty odpowiadają różnym potrzebom strukturalnego wzmacniania konstrukcji betonowych oraz murowych.

Produkt

System RUREDIL X Wrap składa się z następujących produktów:
RUREDIL X Wrap – mata z włókna węglowego; gramatura 310 i 400 g/m2;
RUREDIL X Wrap Primer – specjalna żywica epoksydowa o dużych zdolnościach impregnujących;
RUREDIL X Wrap Resin – żywica epoksydowa o szczególnie wysokiej zdolności
klejenia.
System wzmocnienia przewiduje zagruntowanie odpowiednio przygotowanego podłoża żywicą Ruredil X Wrap Primer. Przystępując do realizacji wzmocnienia strukturalnego matę Ruredil X Wrap należy przykleić do podłoża za pomocą żywicy Ruredil X
Wrap Resin i dociskając zapewnić nasączenie maty spoiwem. Następnie pokryć matę
zamykającą warstwą żywicy.
RUREDIL X Wrap jest systemem wzmacniania, który pod względem możliwości podnoszenia wytrzymałości, lekkości oraz łatwości aplikacji zastępuje techniki tradycyjne,
również na konstrukcjach o złożonej strukturze.

Właściwości

RUREDIL X Wrap jest zalecany do wzmacniania elementów żelbetowych i sprężonych
o niewystarczającym wymiarze lub uszkodzonych w celu podnoszenia wytrzymałości
na zginanie, ścinanie, ściskanie i ściskanie połączone ze zginaniem. Stosowanie tego systemu poprawia sztywność połączeń, a także dostosowuje konstrukcje na przyjmowanie
obciążeń sejsmicznych i parasejsmicznych, np. od wstrząsów występujących na obszarach eksploatacji górniczych.

Obszary zastosowania

1

2

3

4

1. Warstwa podkładowa
Ruredil X Wrap Primer
2. Pierwsza warstwa żywicy
Ruredil X Wrap Resin
3. Mata Ruredil X Wrap
4. Druga warstwa żywicy
Ruredil X Wrap Resin

X WRAP 310-400
WŁAŚCIWOŚCI WŁÓKNA WĘGLOWEGO
Wytrzymałość na rozciąganie

4,8 GPa

Moduł sprężystości

250 GPa

Gęstość włókna

1,8 g/cm3

Odkształcenie przy zerwaniu

2%

WŁAŚCIWOŚCI MATY RUREDIL X WRAP
Moduł sprężystości kompozytu dotyczy obszaru
włókien Efib [MPa]
Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu kompozytu
dotyczy obszaru włókien ffib [MPa]
Grubość równoważna (materiał suchy) – mm

310

400

245

245

3450

3200

0,17

0,22

Wartości Efib i f fib uzyskano w oparciu o grubość równoważną włókien węglowych, jak przedstawiono w dokumencie
CNR-DT200/2013 (wartości średnie).

WŁAŚCIWOŚCI ŻYWIC RUREDIL X WRAP
Ruredil X Wrap Primer

Ruredil X Wrap

Proporcja mieszania (A:B)

2:1

2:1

Gęstość (A+B) przy 17°C

1,00 – 1,10 kg/l

1,05 – 1,15 kg/l

Zużycie

~ 0,25 kg/m2

1 warstwa ~ 0,5 kg/m2
2 warstwa ~ 0,3 kg/m2

Obrabialność (EN ISO 9514) przy 23°C

25 minut
(dla masy od 150 g)

25 minut
(dla masy od 150 g)

Wytrzymałość na ściskanie (EN 12190)

≥ 40 MPa

≥ 50 MPa

Wytrzymałość na odrywanie (EN 12188)

≥ 16 MPa

≥ 16 MPa

Reakcja na ogień (EN 13501-1)

Klasa E

Klasa E

Temperatura zeszklenia (DSC ISO 11357-2)

45°C

45°C

ODPORNOŚĆ TERMICZNA SYSTEMU RUREDIL X WRAP
Maksymalna temperatura pracy bez odpowiedniej
ochrony przed ciepłem (CNR-DT200/2013)

+ 30°C
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Ruredil
X QUADRIWRAP 380

DT
200/2013
ZGODNY

z wytycznymi

System wzmacniania strukturalnego FRP
matą z włókna węglowego (czterokierunkowy układ włókien)
RUREDIL X Quadriwrap 380 to system wzmocnienia strukturalnego FRP wykorzystujący maty o czterokierunkowym splocie włókien węglowych. System przeznaczony do
wzmacniania konstrukcji żelbetowych i sprężonych.

Produkt

System RUREDIL X Quadriwrap 380 składa się z następujących produktów:
RUREDIL X Quadriwrap 380 – mata z włókna węglowego; szerokość 48,5 lub 30 cm,
długość 50 m;
RUREDIL X Wrap Primer – specjalna żywica epoksydowa o dużych zdolnościach
impregnujących;
RUREDIL X Wrap Resin – żywica epoksydowa o szczególnie wysokiej zdolności
klejenia.
System wzmocnienia przewiduje zagruntowanie odpowiednio przygotowanego podłoża żywicą RUREDIL X Wrap Primer. Przystępując do realizacji wzmocnienia strukturalnego matę RUREDIL X Quadriwrap 380 należy przykleić do podłoża żywicą RUREDIL X
Wrap Resin i dociskając zapewnić nasączenie maty spoiwem. Następnie pokryć matę
zamykającą warstwą żywicy

RUREDIL X Quadriwrap 380 jest systemem wzmocnienia, który pod względem możliwości podnoszenia wytrzymałości, lekkości oraz łatwości aplikacji zastępuje techniki
tradycyjne, również na konstrukcjach o złożonej strukturze.

Właściwości

MESH GOLD M750
XXQUADRIWRAP
380
RUREDIL X Quadriwrap 380 jest zalecany do wzmacniania elementów żelbetowych i
sprężonych
o niewystarczającym
Caratteristiche
tecnichewymiarze lub uszkodzonych w celu podnoszenia wytrzymałości
na zginanie, ścinanie,
i ściskanie
połączone ze zginaniem.
Classe di appartenenza:
210 Cściskanie
(secondo
Linee Guida)
Stosowanie tego systemu poprawia sztywność połączeń, a także dostosowuje konstrukTABELLARIobciążeń sejsmicznych i parasejsmicznych, np. od wstrząsów wycjeVALORI
na przyjmowanie
Modulo elastico
del laminato
riferito all’area
netta fibre
210 GPa
stępujących
na obszarach
eksploatacji
górniczych.
Resistenza del laminato riferita all’area netta fibre

2700 MPa

WŁAŚCIWOŚCI WŁÓKNA WĘGLOWEGO

Caratteristiche
geometriche e fisiche (secondo Linee
Guida)
Wytrzymałość na rozciąganie
> 4,8 GPa
Moduł sprężystości

Proprietà

Valore

Gęstość włókna

1,8 ρfib [g/cm3]

Densità delleprzy
fibrezerwaniu
Odkształcenie
(ISO 1183 -1)

230 GPa
1,79 g/cm3
2,1 %

Massa del tessuto
per RUREDIL X QUADRIWRAP 380373 +/- 3 % totale tessuto px [g/m2]
WŁAŚCIWOŚCI
MATY
94 +/- 3Z%
direzione prevalente
0° px [g/m2]
unità
di
area
(ISO
3374)
(DOTYCZY KOMPOZYTU TKANINA + MATRYCA ZGODNIE
ZALECENIAMI
DT 200/2013)
Densità della
Gramatura
matyresina
niezaimpregnowanej
(ISO 1675)

Grubość równoważna dla każdego z 4 kierunków

3 g/m
1,10 +/- 0,05 ρm [g/cm380
]

2

0,052 mm

2
[mmmm
/m]
203,33 totale tessuto A51,93
Obszar
odporny dla jednostki szerokości i dla każdego z 4 kierunków
/m
rt
Area equivalente

2

52,22 direzione prevalente 0° Art [mm2/m]
0°

Wytrzymałość
na rozciąganie kompozytu (MPa)
Spessore equivalente
Moduł sprężystości (MPa)

90°

0,203 totale tessuto
teq [mm]
296
252
0,522 direzione prevalente 0° teq [mm]
18670

16563

+/-45°
198
14743

Frazione in peso
1,58
1,52
1,34
0,318
delle fibre
valore teorico in quanto sistema FRP laminato in situ
nel composito
ODPORNOŚĆ TERMICZNA SYSTEMU RUREDIL X QUADRIWRAP 380
Frazione in volume
0,222
Maksymalna
delle fibre temperatura pracy bez odpowiedniej
+ 30°C
valore
teorico
in
quanto
sistema FRP laminato in situ
ochrony
przed ciepłem (CNR-DT200/2013)
nel composito
Odkształcenie przy zerwaniu kompozytu (%)

Temperatura di transizione
vetrosa della resina
ISO 11357-2:2013 (E)

PRIMER: +58 °C Tg[°C]
RESINA: +68 °C Tg [°C]

Temperature limiti, minima
e massima, di utilizzo

-10 °C / +43 °C

Reazione al fuoco
(UNI EN 13501-1)

EUROCLASSE E

Proprietà meccaniche (secondo Linee Guida)
Proprietà

Normativa di riferimento UNI EN 2561

Valore

Modulo elastico del laminato riferita
all’area netta fibre (valore medio)

301.770 Ef [MPa]

Resistenza del laminato riferita
all’area netta fibre (valore caratteristico)

4388,58 ffib [MPa]

Deformazione a rottura (calcolata
nell’ipotesi di comportamento lineare elastico , ε = f / E )

1,454 ε [%]

Obszary zastosowania
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Ruredil, una tradizione di eccellenza
Znaki
nell’innovazione
ecosostenibile
E R
co uredil

ECO

Ruredil

EcoRuredil jest certyfikatem przedsiębiorstwa, który wywodzi się ze zdobytego doświadczenia w zakresie Badań i Rozwoju produktów przyjaznych dla środowiska i ma na celu ocenę określonych wymogów dla całej gamy produktów Ruredil. Przyznanie jednego z trzech poziomów
zgodności EcoRuredi opiera się na poszanowaniu następujących wymagań: użycie produktów przyjaznych środowisku, niski poziom emisji lotnych związków organicznych (VOC), użycie kruszyw pochodzących z recyklingu lub możliwość przetworzenia produktu, zastosowanie surowRuredil, attiva nel settore delle costruzioni da oltre sessant’anni, è
ców wtórnych.

da sempre all’avanguardia nello sviluppo di nuovi prodotti e

Nieszkodliwość dla użytkowników
i środowiska
nuove
tecnologie utili a migliorare l’efficacia, l’affidabilità e
NIESZKODLIWY
dla ludzi
i środowiska

DT
200/2013
ZGODNY

z wytycznymi

la sicurezza
nell’ambito
delle strutture.
Il modello
sviluppo
Brak substancji szkodliwych w spoiwie systemów
FRCM zapewnia
pracownikom bezpieczne
użycie, także bez
szczególnychdi
środków
ochrony
oraz umożliwia usunięcie odpadów w sposób
podobny
jak
dla
tradycyjnych
produktów
cementowych,
ponieważ
składniki
nie
zanieczyszczają
perseguito ha sempre cercato di armonizzare le esigenze tecniche con
środowiska.
l’ecosostenibilità, valorizzando quindi i temi della durabilità dei materiali,
della compatibilità con l’ambiente e della salute degli operatori.

Zgodność z wytycznymi (CNR-DT 200/2013)

Wszystkie systemy RureGold® i Ruredil X Mesh posiadają certyfikaty skuteczności wydane przez Laboratoria Urzędowe według Wytycznych dla Wzmacniania Obiektów z użyciem FRP, które obejmują CNR-DT 200/2013. W szczególności systemy zostały scharakteryzowane dla różnych rodzajów podłoży oraz w różnych warunkach środowiska, aby dostarczyć projektantom jak najszerszą wiedzę
o właściwościach wzmocnienia.

Ruredil, una
di eccellenza
Reakcjatradizione
na ogień
A2
System wzmacnianiaecosostenibile
strukturalnego FRCM o nazwie RureGold® uzyskał certyfikat w zakresie reakcji na ogień wykazując, że jest niepalny (Klasa
nell’innovazione
KLASA

REAKCJA
na ogień

A2 – s1, d0), co w przeciwieństwie do systemów
FRP (zsensibilità
żywicami epoksydowymi
łatwopalnymi
– Klasa
E), oznacza
gwarancję del
bezpieczeństwa
Questa
ha condotto
l’azienda
a divenire
membro
Green
w zakresie reakcji na ogień.

Building Council, organismo italiano che adotta e promuove
dell’edilizia.

Ruredil, attiva nel settore
delle costruzioni
da oltre
sessant’anni,
è
il sistema
LEED
anche
nell’ambito
da sempre all’avanguardia nello sviluppo di nuovi prodotti e
nuove tecnologie utili a migliorare l’efficacia, l’affidabilità e
la sicurezza nell’ambito delle strutture. Il modello di sviluppo
perseguito ha sempre cercato di armonizzare le esigenze tecniche con
l’ecosostenibilità, valorizzando quindi i temi della durabilità dei materiali,
della compatibilità con l’ambiente e della salute degli operatori.

Usługi (pomoc w zakresie projektowania)
Ruredil, będąc od zawsze u boku projektantów, dostarcza spersonalizowaną usługę doradztwa w zakresie proQuesta sensibilità ha condotto l’azienda a divenire membro del Green
jektowania, dzięki
współpracy z doświadczonymi w wymiarowaniu wzmocnień strukturalnych specjalistami.
Building Council, organismo italiano che adotta e promuove
il sistemaserię
LEED anche
nell’ambito dell’edilizia.
Opracowano również
instrumentów
wsparcia pomagajcych w doborze materiałów oraz rozwiązań technicznych.

Rinforzistrutturali.it
Strona internetowa przeznaczona do projektowania wzmocnień strukturalnych z materiałów kompozytowych, gdzie znajdują się wszystkie
pożyteczne wskazówki dla projektantów, oczywiście kart technicznych i bezpieczeństwa materiałów, także wskazówki dotyczące sposobu
nakładania oraz wiele referencji włoskich i zagranicznych.

Ruredil x mesh c10 design
Jest to software opracowany w celu obliczania parametrów wzmocnienia strukturalnego konstrukcji murowych, realizowanego z zastosowaniem systemu Ruredil X Mesh C10. Program odnosi się do wskazówek CNR DT 200/2013, aby zwymiarować wzmocnienie na ścinanie i
zginanie ścian w konstrukcji murowej z siłami na płaszczyźnie i od płaszczyzny.

RureGold Software
Wymiarowanie zewnętrznych ścian nośnych dla ściskania połączonego ze zginaniem oraz ścinania. Wzmocnienie na zginanie, ścinanie belek z betonu zbrojonego i tego sprężonego; bariery ochronne dla kolumn. Program został przygotowany zgodnie
z CNR-DT 200 R1/2013.
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