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Betonszerkezetek
védelme és helyreállítása
A kínálat áttekintése

Tudatosan építeni

A kiadványban megjelenő adatok, ábrák, műszaki leírások és rajzok általános példákat, és az azokra vonatkozó részleteket mutatják be, teljesen vázlatosak és
csupán alapvető funkciókat ismertetik. Nem mértékadóak. A felhasználás módját és leírásának teljességét a felhasználó vagy megbízó a mindenkori munkálatok
megkezdése előtt saját felelősségére ellenőrizze. A kapcsolódó munkálatokat csak érintőlegesen vázoljuk. Minden adatot és előírást a helyi sajátosságok figyelembe vételével kell alkalmazni, illetve összhangba kell hozni azokkal. Nem alkalmasak részletes tervek kialakításához. A mindenkor érvényes előírásokat és adatokat
a műszaki adatlapok, rendszerleírások illetve engedélyek tartalmazzák, melyek kötelező érvényűek.
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Beton építmények állagmegóvása Sto Cretec termékekkel
Megoldások állagmegőrzéshez és felújításhoz

A betonhelyreállításnak
különböző okai lehetnek.
Felújításra akkor van szükség, ha a
betonból vagy vasbetonból készült
épületek vagy épületszerkezetek
funkciójukban illetve külső megjelenésükben sérültek. A használat vagy a
terhelések betonra nézve ártalmas
tényezői komoly károk okozói lehetnek. Intelligens rendszereket és megoldásokat kell alkalmazni ahhoz, hogy
egy épület vagy épületszerkezet funkcióját és esztétikus látványát helyre
lehessen állítani és hosszú távon meg
lehessen őrizni.
A kezében tartott kiadvány áttekintést nyújt a vasbeton építmények
felújításához és védelméhez kínált
StoCretec termékválasztékról.
A StoCretec rendszerek és termékek a
legkülönfélébb felhasználási területek
igényeivel is összhangban vannak,
akár homlokzatról, hídról, alagútról,
szennyvíztisztító telepről vagy
erőműről legyen is szó.

A könnyebb eligazodás kedvéért
a felhasználási területeket négy
csoportba osztottuk:
• ingatlankezelés
• közlekedés
• energia
• természet- és vízvédelem

Ezekhez a felhasználási területekhez
hozzárendelt összes termék rendkívül
gazdaságos, és a lehető legnagyobb
biztoságot nyújtja. A teljes termékskála megfelel a Német Vasbeton
Szövetség (DAfStb ) felújítási irányelveiben megfogalmazott követelményeknek.

A hatályos szabvány szerinti
termékek – EN 1504
2009. január 1-jétől lépett életbe az
EN 1504 „Termékek és termékrendszerek teherhordó beton és vasbeton
szerkezetek védelméhez és helyreállításához”. Az összes StoCretec termék
teljesíti a szabványban meghatározott
vizsgálati követelményeket és előírt
értékeket.

 | Bevezetés

Ingatlankezelés
Az ingatlankezelés fogalmi körébe
gyűjtöttük azokat a termék- és rendszermegoldásokat, melyeket ipari
vagy középületek illetve lakóházak
beton homlokzatainak védelmére
vagy felújítására használunk. Olyan
magasépítési létesítményekről van
tehát szó, melyek szerkezete
alapvetően a talajszint felett helyezkedik el.

Közlekedés
A közlekedésépítés olyan minősített
rendszereket igényel, melyek megfelelnek a szakma által támasztott,
nagyon szigorú követelményeknek.
E területen a legfontosabb feladat a
hídszerkezetek és alagutak védelme,
valamint helyreállítása.
A szóróberendezések és a silótechnológia összhangja lehetővé teszi
- a létesítmény méretéhez igazodó hatékony és gazdaságos munkavégzést.
Új fejlesztésű szénszálas erősítésű
kompozitok alacsony önsúly mellett
alkalmasak a teherbíró képesség
növelésére, ezáltal ismét használhatóvá tehető az építmény. Természetesen a StoCretec teherbíróképesség megerősítő eljárása rendelkezik
az építési hatóság engedélyével.

A duzzasztó gátakhoz vagy
erőművekhez hasonló, fontos létesítményeknek hatalmas terhelést kell
kibírniuk. Ezeket az építményeket
már a kezdettől fogva megfelelő
felületvédelmi rendszerrel kell ellátni.
A torony jellegű épületek, például
hűtőtornyok roppant nagy terhelésnek vannak kitéve. Ezenkívül a veszélyes környezeti hatások is kárt okoznak az építőanyagban. Nagyon fontos
ezért, hogy megelőzés céljából védjük
az épületet, és rendszeresen ismételt,
tartós hatású karbantartási munkálatokat végezzünk.
A StoCretec termékválasztéka teljes
összhangban van a felhasználási
területek szigorú követelményrendszerével. Akár régi létesítmény modernizálásáról, akár új épület létrehozásáról van szó.

Természetvédelem és annak
erőforrásai
A vízgazdálkodási és szennyvíztisztító
berendezések felújítása különleges
kihívást jelent, mivel a minőség, a
gazdaságosság és a környezetvédelem területén egyaránt optimális
eredményeket kell elérni.
Víztisztító létesítmények beton
műtárgyai rendkívüli igénybevétellel
kerülnek szembe. Jelen van egyrészről az általános terhelés, többek
között a fagy, mely ellen vagy használnak fagymentesítő anyagot, vagy
nem, a karbonátosodás, másrészről
pedig a speciális terhelés, például a
biogén kénsav okozta korrózió.
A StoCretec átfogó termékprogramja
sok éves tapasztalattal és egyedi
know-how-val rendelkezik víztisztító
berendezések beton építményeinek
védelme és helyreállítása területén.

Energia
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Betonhelyreállítás a legszigorúbb követelményeknek megfelelően
A betonhelyreállítás során számos problémával kell megküzdeni: az időjárás, a káros
anyagok és a mechanikai tehelés mind nyomot hagy a betonon. Így már érthető,
hogy a tartós hatású helyreállítási munkálatoknak a legszigorúbb követelményeknek
kell megfelelni, ha az építőanyagot ténylegesen meg akarjuk óvni. Szem előtt kell tartani azonban a gazdaságossági szempontokat is. A StoCretec termékrendszer költséghatékonysága rendkívül meggyőző.
Azonban bármi is legyen az ok, a cél világos: mindig a leghatékonyabb megoldást kell
megtalálni, hogy az építmény biztonságban legyen, és ha szükséges, a megváltozott
követelményekhez is alkalmazkodni tudjon.
A StoCretec helyreállítási rendszereit megfelelően összehangolták a sokféle felhasználási terület speciális követelményeivel. Nem számít, hogy homlokzatról, hídról,
alagútról, víztisztító berendezésről vagy ipari létesítményről van szó, biztosan rendelkezésre áll olyan termék vagy rendszer, ami a helyreállítás során felhasználható.
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A korrózióval dacolva
A korrózióvédelem biztonságot nyújt

A betonavas védelme
A betont és a betonvasat meg kell
védeni a károsodásoktól ahhoz, hogy
a kész vasbeton tartós maradhasson.
A széndioxid-diffúzió miatt a betonvas korróziója az egyik fontos károsító
mechanizmus. A kloridok (pl.: olvasztósó) behatolása is tartósan károsítja
a betonvasat.
A korrózióvédelem legelterjettebb
formája a polimerekkel javított cement alapú rendszerek (PCC) alkalmazása. Az olyan termékek, mint
például a StoCrete TH 110 a tapadóhíd szerepét is át tudják venni
betonkitörések felületén. A felhasználási területtől függően, alternatívaként léteznek epoxi gyanta
alapú korrózióvédő termékek is.
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A korrózióvédelem és a tapadóhidak áttekintése
Tulajdonságok

Munkavégzés

Termék neve

Kötőanyag bázis

Munkavégzési
technika

StoCrete TK

PCC*

függőleges

StoCrete BE Haftbrücke

PCC*

vízszintes

StoPox KSH thix

epoxi gyanta

függőleges

StoPox IHS PK

epoxi gyanta

vízszintes

StoCrete TH 110

PCC*

vízszintes/
függőleges

StoCrete TH 200

PCC*

függőleges

StoCrete TH 250

PCC*

függőleges

StoPox ZNP

epoxi gyanta

függőleges

kiváló

jó

* PCC = polimerekkel javított
cement alapú termék

Felhasználási terület
Munkavégzés
fej felett

Ingatlankezelés

Közlekedés

** betonvas
*** egyéb acél felületek

A termék műszaki adatlapjában és engedélyeiben foglalt adatok és előírások betartása kötelező.

Ásványi alapú és biztos:
StoCrete TK biztosítja a
betonacél korrózió elleni
kiváló védelmét.

Megoldások
Energia
ellátás

Természet- és
vízvédelem

Korrózóvédelem

Tapadóhíd

**
**
**

**

***

A termék műszaki adatlapjában és engedélyeiben foglalt adatok és előírások betartása kötelező.
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Hagyományos építőanyagok időtálló tulajdonságokkal
Habarcsok helyreállításhoz

Betonjavító anyagok áttekintése
Tulajdonságok

Durva
habarcs

Minden területhez a megfelelő
habarcs.
Teljes megoldást csak az jelenthet, ha
a beton építmények helyreállítása
során minden fontos szempontot a
teljesség igényével figyelembe veszünk, és mindemellett még a
munkavégzés is gazdaságos marad.
Kiváló példa erre a StoCrete SM
gyorskötésű javítóhabarcs. Mivel az
újraprofilozás és a javítás egyetlen
munkamenetben történik, a megtakarított idő jelentős anyagi előnyöhöz
juttatja a befektetőt és a kivitelező
vállalkozót is.
A StoCrete TF 204 a finom javító
habarcsok új generációját teremtette
meg. A csökkentett rugalmassági
modulusnak és nyomószilárdságnak
köszönhetően a habarcs felhasználható szilárd és kevésbé szilárd aljzaton
egyaránt. A fentiek lehetővé teszik,
hogy hézagmentes és egyenletes bevonatot hozzunk létre.

Finomhabarcs

Száraz
lőtthabarcs

Nedves
lőtthabarcs

Kiöntőhabarcs
Esztrichhabarcs

kiváló
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Termék neve

Kötőanyag bázis

StoCrete SM/SM P

cement

StoCrete GM/GM P/GM QS

cement

StoCrete TG 202/204

cement

StoCrete TG 252/254

cement

StoCrete TM

cement

StoPox Mörtel fein

epoxi gyanta

StoPox Mörtel pastös

epoxi gyanta

StoPox Mörtel standfest

epoxi gyanta

StoCrete KM

cement

StoCrete FM/FM QS

cement

StoCrete TF 200

cement

StoCrete TF 204

cement

StoCrete TF 250

cement

StoCrete TS 100

cement

StoCrete TS 102

cement

StoCrete TS 108

cement

StoCrete TS 118

cement

StoCrete TS 154

cement

StoCrete LM

cement

StoCrete TS 200

cement

StoCrete TS 250

cement

StoCrete TV 304

cement

StoCrete TV 308

cement

StoCrete TG 104/108

cement

StoCrete TG 114/118

cement

StoCrete BE Mörtel grob

cement

StoCrete LE

cement

jó

A termék műszaki adatlapjában és engedélyeiben foglalt adatok és előírások betartása kötelező.

Munkavégzés
Munkavégzési
technika

Felhasználási terület
Munkavégzés
fej felett

Alkalmazás
foltszerűen

Alkalmazás teljes
felületen

Rétegvastagság, mm

függőleges

3-40

függőleges

6-30

függőleges

6-30/12-50

függőleges

6-30/12-50

függőleges

2-40

függőleges

1-30

vízszintes

15-100

vízszintes/
függőleges

4-20 **

függőleges

0-2

függőleges

2-5

függőleges

2-5

függőleges

1-5

függőleges

2-5

függőleges

6-50

függőleges

6-50

függőleges

20-60

függőleges

30-70

függőleges

15-60

függőleges

8-50

függőleges

6-20

függőleges

6-20

vízszintes

20-70

vízszintes

40-90

vízszintes

12-40/20-80

vízszintes

10-40/20-100

vízszintes

12-60

vízszintes

20-80
* Vastagabb réteg felhordása több munkafázisban

Ingatlankezelés

Közlekedési
építés

Energiaellátás

Természet- és
vízvédelem

** Fej feletti rétegvastagság = 4 -10 mm

A termék műszaki adatlapjában és engedélyeiben foglalt adatok és előírások betartása kötelező.
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A tartós felületvédelem biztosítja a jövőt
A modern építészet legkedveltebb anyaga a beton, mivel sokoldalúan alakítható, kiválóak a tulajdonságai, és szinte határtalanul a formálható. Kreatív intelligenciával és
tökéletes építészeti kivitelezéssel olyan építményeket alkotnak napjainkban, melyek a
legkényesebb esztétikai és művészeti igényeket is kielégítik.
A szennyezőanyagok és a korrózió azonban csorbíthatja a látvány szépségét és veszélyeztetheti az építményt. Ez ellen sokat lehet és kell is tenni. A beton is, mint minden
más építőanyag a használat, az időjárás, a szennyezőanyagok és az egyéb külső
tényezők hatására az évek során megváltoztatja külső megjelenését. Ez nem csak
esztétikai probléma, hanem technikai kérdéseket is felvet, mivel az anyag elöregedése
az építmény állagát is károsíthatja. A szakszerű felületvédelem ezért elengedhetetlen a
hosszantartó szép látvány megőrzése érdekében.
A StoCretec megoldások széles palettájával rendelkezik a betont károsító anyagok
elleni megelőző védekezéshez és az utólagos helyreállításhoz. A StoCretec bevált,
minőségi impregnáló illetve hidrofobizáló szerei, védőbevonatai, köztes rétegei valamint bevonatai kimagasló szolgálatot tesznek a beton építmények értékmegőrzése
területén.

12 | Felületvédelem

A jövőbe mutató megelőző védelem
Hidrofobizáló és alapozó anyagok felületvédelemhez

Tartós védelem csekély ráfordítással.
Ökológiai és gazdasági szempontból
is elfogadható megelőző intézkedésekkel, változatos műszaki megoldásokkal hosszú távon meg lehet védeni
az építmények állagát. Egyike ezeknek a megoldásoknak a vasbeton
építmények hidrofobizálása.
Modern kutatási eredményekre alapozva a hidrofobizálást folyamatos
fejlesztéssel mélyhidrofobizálássá
tökéletesítették. Napjainkban a cement bázisú építmények mélyhidrofobizálása StoCryl HG 200-zal a
leghatékonyabb védelmet jelenti.
Óvja a beton felületközeli rétegét a
vízben oldott károsító anyagok behatolásával szemben. Jó tudni: a látható
beton részek megjelenése az eljárás
után teljesen változatlan marad.

Hidrofobizáló és alapozó anyagok áttekintése

Hidrofobizálás

Hidrofobizálás/
alapozás

Alapozás

kiváló
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Tulajdonságok

Munkavégzés

Termék neve

Kötőanyag bázis

Munkavégzési
technika

StoCryl HC 100

szilán,
vizes

ferde felület/
függőleges

StoCryl HG 200

szilán,
vizes

vízszintes/
függőleges

StoCryl HP 100

szilán,
oldószertartalmú

ferde felület/
függőleges

StoCryl GW 100

szilán,
vizes

ferde felület/
függőleges

StoCryl GQ

akrilát,
oldószermentes

függőleges

StoCryl GW 200

akrilát,
vizes

függőleges

StoCryl GS 200

akrilát,
oldószertartalmú

függőleges

StoPox WG 60

epoxi gyanta,
vizes

vízszintes/
függőleges

StoPox WG 100

epoxi gyanta,
vizes

vízszintes/
függőleges

StoPox BI

epoxi gyanta,
oldószertartalmú

vízszintes/
függőleges

StoPox BI 60

epoxi gyanta,
oldószertartalmú

vízszintes/
függőleges

StoPox FBS LF

epoxi gyanta,
oldószermentes

vízszintes/
függőleges

StoPox 452 EP

epoxi gyanta,
oldószermentes

vízszintes/
függőleges

Munkavégzés
fej felett

megfelelő

A termék műszaki adatlapjában és engedélyeiben foglalt adatok és előírások betartása kötelező.

Betonvédelem mélyhidrofobizálással: a StoCryl
HG 200 jelentős behatolási mélysége garantálja, hogy a vízfelvétel és a vízben oldódó
káros anyagok behatolása
csökken.

Felhasználási terület
Behatolási
mélység

Ingatlankezelés

Közlekedés

Megoldások
Energia
ellátás

A termék műszaki adatlapjában és engedélyeiben foglalt adatok és előírások betartása kötelező.

Természet- és
vízvédelem

Tapadásjavítás

Szívóképesség
csökkenése

Vízben oldódó
káros anyagok
behatolásának
csökkenése

Olvasztósó elleni
védelem növelése
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Tökéletes védelem és változatos látvány
Védő- és fedőbevonatok a felület megóvására
Védő- és fedőbevonatok áttekintése
tulajdonságok

Védőbevonat

Sokoldalú felületvédelem
A védőbevonatok részlegesen kitöltik
a beton felületén képződött, kapilláris
vékonyságú pórusokat. A felszínen
vékony filmréteget képeznek, így
megakadályozzák a víz felvételét.
A vizben oldott káros anyagoknak
tehát esélyük sincs a szerkezetbe
jutásra. A szén-dioxid diffúzió csökken. A védőbevonatok felhordhatók
színtelen változatban, lazúrozó vagy
homogén színben, igy látványuk is
nagyon különbözhet. A vékony
rétegű védőbevonatok nem használhatók fel nagy mechanikai és vegyi
igénybevételnek kitett épületrészeken.
A köztes rétegek és fedőbevonatok
nagyon széles – a legkomolyabb
értelemben vett – többrétegű teljesítmény spektrumot fednek le.
Ugyanúgy, mint más eljárásoknál is, a
vízfelvétel elleni védelem az
elsődleges szempont. A bevonatokkal
együttesen alkalmazva célzottan
pozitívan befolyásolják a
páraáteresztő képességet, a
repedésáthidalási tulajdonságokat
valamint a kopásállóságot. Az a
lehetőség, hogy a környezethez
illeszkedő színt is választhatunk,
összhangban van az épített
környezettel szemben támasztott
egyéni igényeinkkel.

Bevonat

Kötőanyag bázis

StoCryl V 100/V 100 QS

akrilát,
vizes

StoCryl V 200

akrilát,
vizes

StoCryl V 400

akrilát,
vizes

StoCryl V 500

akrilát,
vizes

StoCryl EF

akrilát,
vizes

StoPhotosan NOX

szilikon gyanta,
vizes

StoPox WL 50

epoxi gyanta,
vizes

StoPox WL 60

epoxi gyanta,
vizes

StoPox WV 60

epoxi gyanta,
vizes

StoPox UA

epoxi gyanta,
oldószertartalmú

StoPox UA 60

epoxi gyanta,
oldószertartalmú

StoCrete FB

PCC*

StoCrete DS

cement

StoCryl RB

akrilát,
vizes

StoPox KU 180

epoxi gyanta,
oldószermentes

Köztes rétegek áttekintése
Tulajdonságok

Glett

Habarcs

kiváló
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Termék neve

Termék neve

Kötőanyag bázis

StoCryl SP

akrilát,
vizes

StoCryl ZB

akrilát,
vizes

StoPox WS 50

epoxi gyanta,
vizes

StoPox WB 50

epoxi gyanta,
vizes

StoCrete ES

cement

jó

A termék műszaki adatlapjában és engedélyeiben foglalt adatok és előírások betartása kötelező.

Munkavégzés
Munkavégzési
technika

Megoldások

Felhasználási terület
Munkavégzés
fej felett

Ingatlankezelés

Közlekedési
építés

Energia
ellátás

Természet- és
vízvédelem

Szén-dioxid
behatolás
fékezése

Kialakítás
Repedésáthidalás

Vegyszer
állóság

Színválaszték

Energia
ellátás

Természet- és
vízvédelem

ferde felület/
függőleges
ferde felület/
függőleges
ferde felület/
függőleges
ferde felület/
függőleges
ferde felület/
függőleges
ferde felület/
függőleges
ferde felület/
függőleges
ferde felület/
függőleges
ferde felület/
függőleges
ferde felület/
függőleges
ferde felület/
függőleges
ferde felület/
függőleges
függőleges
ferde felület/
függőleges
vízszintes/
függőleges

Munkavégzés
Munkavégzési
technika

Felhasználási terület
Munkavégzés
fej felett

Alkalmazás
foltszerűen

Alkalmazás
teljes felületen

Rétegvastagság mm-ben

ferde felület/
függőleges

0-4

ferde felület/
függőleges

0-1

ferde felület/
függőleges

0-10

ferde felület/
függőleges

0-4

ferde felület/
függőleges

1-2

Ingatlankezelés

Közlekedési
építés

* PCC = Műanyag nemesítésű cement alapú termék
A termék műszaki adatlapjában és engedélyeiben foglalt adatok és előírások betartása kötelező.
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Repedések gyors és megbízható zárása
Termékek repedések szanálásához

Töltőanyagok áttekintése

Repedés beton építményeken.
A vasbetonban keletkező repedéseket nem lehet teljesen kiküszöbölni,
a megszokott károsodásokhoz tartoznak a beton építményekben. A beton
szakítószilárdsága nyomószilárdságához képest nagyon kicsi, ezért a
fellépő húzóerőt a vasalatnak kell
felvennie. Amennyiben a vasalat
tágulása nagyobb, mint a betoné,
repedések keletkeznek. Ez teljes mértékben nem kerülhető el. A megengedett repedésszélességet a DIN
1045-1 szabályozza. Amennyiben a
repedések szélessége nem éri el a
megengedett értéket, általában nem
szükséges beavatkozás. Ellenkező
esetben azonban szükségessé válik az
építményen lévő repedések szisztematikus helyreállítása.

Tulajdonságok

Munkavégzés

Termék neve

Kötőanyag bázis

Munkavégzési
technika

StoJet PIH 94

poliuretán

vízszintes/
függőleges

StoJet PIH NV

poliuretán

vízszintes/
függőleges

StoJet PU VH

poliuretán

vízszintes/
függőleges

StoJet IHS

epoxi gyanta

vízszintes/
függőleges

StoJet IHS 93

epoxi gyanta

vízszintes/
függőleges

StoCrete ZL

ásványi töltőanyag

vízszintes/
függőleges

Felhasználási terület
Munkavégzés
fej felett

Ingatlankezelés

Tervszerű helyreállítás repedés
injektálással.
A repedés injektálás kipróbált eljárás:
ennek során speciális műgyantát vagy
ásványi alapú kitöltő anyagot injektálnak a repedésekbe és üregekbe egy
injektáló csonk segítségével. A sokféle
ok miatt létrejöhető repedés és a
használat feltételeinek gondos elemzése után választják ki, hogy melyik
StoCretec rendszer kerül felhasználásra.

18 | Repedésinjektálás

A termék műszaki adatlapjában és engedélyeiben foglalt adatok és előírások betartása kötelező.

Megoldások
Közlekedési
építés

Energia
ellátás

Természet- és
vízvédelem

Repedés
állapota
száraz

Repedés
állapota
nedves

Repedés
állapota
vizes

Folyó víz

Erőátadó
kötés

Rugalmas
kötés

Repedések és
üregek
kitöltése

Injektáló csonkok áttekintése
Tulajdonságok

Felhasználási terület

Termék neve

Típusa

Injektáló gyanta/
töltő anyag

StoJet K 300

ragasztható injektáló
csonk

poliuretán- vagy
epoxi gyanta

StoJet K 400

ragasztható injektáló
csonk

ásványi
töltőanyag

StoJet P 106/ P 110

beütő injektáló csonk

poliuretán- vagy
Epoxi gyanta

StoJet P 113

beütő injektáló csonk

poliuretán- vagy
epoxi gyanta

StoJet P 210

beütő injektáló csonk

poliuretán- vagy
epoxi gyanta

StoJet P 413

beütő injektáló csonk

Mineralisches
Füllgut

StoJet P 214

fúrt injektáló csonk

poliuretán- vagy
epoxi gyanta

kiváló

Ingatlankezelés

Közlekedési építés

Energia
ellátás

Természet- és
vízvédelem

jó

A termék műszaki adatlapjában és engedélyeiben foglalt adatok és előírások betartása kötelező.
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Vasbeton szerkezetek megerősítése
Intelligens műszaki megoldások tartószerkezetekhez

Hidak vagy parkolóházak – egy
építmény sem tart örökké.
A teherhordó vasbeton szerkezeteket
évtizedekig használják. Ennyi idő alatt
bármi történhet, ami az utólagos
megerősítést szükségessé teheti. Nem
ritkán fordul elő, hogy a vasbeton
tartószerkezet megerősítésre szorul.
Sokáig csak költséges eljárások álltak
rendelkezésre, például a szórtbeton
eljárás, betonacél pótlás, acél lamellák
felragasztása stb. Ezeknek a hagyományos módszereknek azonban van
néhány hátránya. Adott esetben
megemelhetik az épületrész önsúlyát,
korlátozhatják a fény áramlását, vagy
a beavatkozás rendkívül drága és
időigényes lehet, hoszzú ideig megakadályozhatja az építmény
rendeltetésszerű használatát, illetve
zajt és szennyeződést okozhat.
A modern kötőanyagok leváltják
a hagyományos eljárásokat.
A szénszálas anyagok már régen,
számos területen bebizonyították,
hogy könnyű és megbízható építőanyagok. Különleges előnyük, hogy
hőre csak minimálisan tágulnak, és
nagy mértékben ellenállnak a korróziónak. A Sto S&P FRP rendszerei optimálisan használják fel ezeket a tulajdonságokat, és ezáltal lehetővé

teszik, hogy gazdaságos, minőségi
megoldások szülessenek beton vagy
vasbeton szerkezetek utólagos
megerősítése során az építészet számos területén.
Gazdaságos program teherhordó
szerkezetek megerősítésére
A Sto S&P FRP rendszerei növelik a
teherhordó szerkezet húzó-, nyomóés hajlítószilárdságát úgy, hogy a
szerkezet mérete és súlya csak csekély
mértékben változik meg.
Akár hidak megerősítéséről, gyárfödém hasznos terhelésének
megnöveléséről, födémáttörések
biztosításáról, főfalak vagy aládúcolt
falak kiváltásáról vagy támasztékok
illetve pillérek megerősítéséről beszélünk – Sto S&P FRP rendszerek rendkívül rugalmasak, könnyen és gyorsan
felhasználhatók, egyszerűen
szállíthatók és mindenek előtt:
biztonságot nyújtanak.

Szerkezetek megerősítésének áttekintése
Termék neve

Annak következtében, hogy az objektum rövid időre esik ki a használatból,
a munkavégzés rendkívül gazdaságossá válik. Természetesen a rendszerek rendelkeznek a szükséges építéshatósági engedélyekkel.

Felületre ragasztható
lamellla

StoPox SK 41
Sto S&P CFK Lamelle

Vágott, ragasztható
lamellla

StoPox SK 41
Sto S&P CFK Lamelle

Lamella
előfeszített rendszerekhez

StoPox SK 41
Sto S&P CFK Lamelle

Erősítő szövetlap

StoPox LH
Sto S&P CFK Sheet

megfelelő
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A termék műszaki adatlapjában és engedélyeiben foglalt adatok és előírások betartása kötelező.

CFK = szénszállal erősített
műanyag
FRP = Fibre Reinforced
Polymer (szálerősített
műanyag)

Kötőanyag bázis

Funkció

Ragasztó/
Lamella/
lamináló gyanta szövet

Kihajlás

epoxi gyanta

szénszálerősítésű
kompozit

epoxi gyanta

szénszálerősítésű
kompozit

epoxi gyanta

szénszálerősítésű
kompozit

epoxi gyanta

szénszálas szövet

Felhasználás
Lehajlás

Nyírás

Támasz

A termék műszaki adatlapjában és engedélyeiben foglalt adatok és előírások betartása kötelező.

Balkon

Felhasználási terület
Lemez

Fal

Ingatlankezelés

Közlekedési
építés

Energia
ellátás

Természet- és
vízvédelem
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A víznek nincs esélye
Szigetelések és fugák

Bitumenes hegeszthető lemez
vízszigetelés
A hidak védelemre szorulnak. A gépkocsi forgalom növekedése és az
ezzel járó intenzív használat komoly
mechanikai terhelést fejt ki ezekre az
építményekre. Ezenkívül az olvasztósóból kioldódó kloridok komolyan
károsítják a betonvasakat.
A betonhidak tartós terhelhetősége
érdekében az útpályát nem öregedő
szigeteléssel kell ellátni, hogy az olvasztósó ellen védett legyen.
A bevizsgált StoPox BV 100 és a Sto
Monoflexbahn 100 szigetelő rendszerrel biztosra lehet menni.
Az színezett StoPox BV 100 alapozás
és a szigetelő lemezek szakszerű
hegesztése esetén garantált a kivitelezés biztonságos minősége.
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A termék műszaki adatlapjában és engedélyeiben foglalt adatok és előírások betartása kötelező.

Hidak alapozó és szigetelő anyagainak áttekintése
Tulajdonságok

Felhasználási terület Megoldások

Termék neve

Kötőanyag bázis/
leírás

Közlekedési építés

StoPox BV 88

epoxi gyanta

StoPox BV 100

epoxi gyanta

Sto Monoflexbahn 100

egyrétegű hegeszthető lemez

StoPur BA 2000

szórt szigetelés

Tapadás javítás

Durva glett
előállítása

Tartós szigetelés

Tömítőanyagok áttekintése
Munkavégzés
Termék neve

Szerkezeti
hézag

Felhasználási terület

Csatlakozási hézag

Épületdilatációs
hézag

Fal/
homlokzat

Padló/
balkon

Ingatlankezelés

Közlekedési
építés

Megoldások
Energia
ellátás

Természet- és Tömítés
vízvédelem

StoSeal F 505
StoSeal F 305
StoSeal D 100
kiváló

jó
Szerkezeti hézag 		

= azonos anyagú vagy funkciójú épületszerkezetek közötti fuga

Csatlakozási hézag 		

= anyagban és funkcióban különböző szerkezetek közötti hézag

Épületdilatációs hézag

= több épületen vagy építményrészeken átmenő hézag

A termék műszaki adatlapjában és engedélyeiben foglalt adatok és előírások betartása kötelező.
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Sto Építőanyag Kft.
Székhely:
2330 Dunaharaszti,
Jedlik Ányos u. 17
Telefon

+36 24 510 210

Telefax

+36 24 490 770

E-mail info.hu@stoeu.com
Honlap www.sto.hu

Telephely:
Pécsi kereskedelmi központ
7630 Pécs,
Álmos u. 3.
Telefon

+36 72 525 315

Telefax

+36 72 525 314
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