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FX‑70®

Instrukcja istalacji systemu do wzmocnień i napraw
strukturalnych

Wzmacnianie żelbetowych, drewnianych oraz stalowych
pali przy użyciu zapraw epoksydowych oraz cementowych
I: Przygotowanie powierzchni
Pale Żelbetowe

Pale Drewniane

Pale Stalowe

1. Temparatura powierzchni musi wynosić minimum +4 °C przed przystąpieniem do aplikacji.
2. Gdy ubytek przekracza 25 % przekroju poprzecznego, należy skontaktować się z wykwalifikowanym doradcą.
3. Wszelkie powierzchnie pali
żelbetowych, które mają zostać zakryte
osłoną należy dokładnie oczyścić z olei,
smarów, pyłów, oraz wszelkich innych
zanieczyszczeń mogących wpłynąć na
redukcję przyczepności mas naprawczych.
4. Prygotuj powierzchnię za pomocą
hydromonitorungu, bądź metodą
mechaniczną. Napraw lub wymień
element zbrojenia zgodnie z zaleceniami
wykwalifikowanego inżyniera.

3/4. Wszelkie powierzchnie pali
drewnianych, które mają zostać zakryte
osłoną należy dokładnie oczyścić z olei,
smarów, pyłów, oraz wszelkich innych
zanieczyszczeń mogących wpłynąć na
redukcję przyczepności mas naprawczych.

3. Wszelkie powierzchnie pali stalowych,
które mają zostać zakryte osłoną należy
dokładnie oczyścić z olei, smarów, pyłów,
oraz wszelkich innych zanieczyszczeń
mogących wpłynąć na redukcję przyczepności mas naprawczych.
4. Przygotuj powierzchnię za pomocą
piaskowania, hydromonitoringu lub innej
zatwierdzonej metody.

5. Montarz osłony FX-70®nie powinien mieć miejsca przed odbiorem stopnia oczyszczenia element przez Inspektora Nadzoru,
Kierownika Budowy lub przedstawiciela Inwestora.


II: Przygotowanie osłony
1.

Wszystkie zanurzone osłony powinny być montowane przez profesjonalnych nurków. Wszystkie osłony powinny być szczelnie
osadzone by zapobiedz wyciekowi zaprawy.

2.

Wszelkie wkładki dystansowe, wsporniki i porty injekcyjne są dostarczane osobno i montowane na placu budowy.

3.

Wszelkie wkładnki dystansowe powinny być montowane wewnątrz osłony za pomocą psecjalnej taśmy montarzowej S&P

4.

Instalacja i rozmieszczenie wkładek dystansowych i/lub portów injekcyjnych jest unikalna dla każdego pojedyńczego słupa.
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III: Montarz osłony
1.

Przygotuj kartridż FX-763CTG zgodnie z instrukcją producenta, a następnie wypełnij żywicą leżę połączenia “pióro-wpust”.

2.

Rozegnij delikatnie osłonę i osadź ją wokół pala.

3.

Pozwól osłonie wrócić do swojego oryginalnego kształtu domykając przy tym wypełniony wcześniej żywicą zamek. Jeżeli jest to
konieczne całość osłony można zabezpieczyć spinając ją pasami transportowymi.

4.

Umieść osłonę na odpowiedniej wysokości, tak by zarówno powyżej jak i poniżej uszkodzonej sekcji zakrywała minimum 46 cm
“zdrowej” części słupa.

5.

Do zabezpieczenia zamka”pióro-wpust” należy użyć nierdzewnych wkrętów typu “farmer” rozmieszczając je co 15 cm wzdłuż zamka

6.

Załóż zewnętrzne usztywnienie.

7.

Zamontuj sznur uszczelniający FX by stworzyć tymczasowe dolne zamknięcie system.

Prosimy o kontakt w celu uzyskania pełnej informacji o produkcie i indywidualnych kartach technicznych.
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IV: FX-70-6MP™ Wielozadaniowa epoksydowa zaprawa wiążąca pod wodą
1.

Przygotowanie FX-70-6MP™ zgodnie z instrukcją producenta

a.
		
		
		
		
		
		

Aby uzyskać optymalną wydajność produktu, postaraj się aby wszystkie składniki miały temperature około 21°C oraz
dokładnie wymieszaj płynne komponenty przed ich użyciem. Proporcje komponentu “A” i komponentu “B” wynoszą 2A:1B
wagowo. Dokła dnie wymieszaj składniki za pomocą mieszadła wolnobrotowego (300–600 rpm) przez 2–3 minuty,
zwracając uwagę na dokładne wymieszanie składników przy ściankach i na dnie pojemnika I starając się nie napowietrzyć
mieszanki. Kontynuując mieszanie, powoli dodawaj komponent “C” by zapobiedz zbrylaniu przy proporcji 45–70 kg na
11.4 L mieszanki żywicznej, Dokładne wymieszanie przy brzegach i dnie zbiornika jest konieczne. Przeszaj wszystko przez
2–3 minuty uzyskania jednolitej konsystencji.

V: Aplikacja dolnego zamknięcia systemu
1.

Wymieszaj FX-70-6MP™ zgodnie z zaleceniami producenta (opis w sekcji IV).

2.

Umieść FX-70-6MP™ w warstwie 15 cm od dna osłony poprzez wlanie lub pompowanie mieszanki.

3.

W przypadku wlewania, pomocne mogą okazać się lejki.

4.

Przed rozpoczęciem dlaszych prac związanych z naprawą, pozwól aby przygotowane przez Ciebie dolne zamknięcie systemu uległo
utwardzeniu.

VI: FX-225 Niskoskurczowa zaprawa wiążąca pod wodą
1.

Przygotuj FX-225 zgodnie z instrukcją producenta:

a.
		
		
		
		
		
		
		

Aby uzyskać optymalną wydajność produktu, postaraj się aby wszystkie składniki miały temperature około 21°C. Nie
przygotowuj więcej zaprawy, niż zdołasz wbudować w czasie obróbki mateiału. Mieszaj mieszadłem wolnoobrotowym
(300–600 rpm). Użyj maksymalnie 3.9 L wody pitnej na 25 kg worek dawkując wodę powoli w celu uzyskania porządanej
konsystencji. W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów, użyj tylko 90% całej przeznaczonej wody zarobowej i cały
czas mieszając, powoli wsypuj FX-225 by zapobiedz zbryleniu. Korzystając z pozostałych 10% wody, nadaj mieszance
porządaną konsystencję, pamiętając o dokładnym mieszaniu przy ściankach i dnie pojemnika. Mieszaj przez 3 minuty.
Nie przerywaj mieszania. Kontynuawanie powolnego mieszania zapobiegnie przedwczesnemu wiązamiu mieszanki I
pozwoli Ci na pełne wykożystanie czasu obróbki: 30 minut w temp. 24 °C.

VII: Aplikacja zaprawy
1.

Przygotuj FX-225 zgodnie z instrukcją producenta (opis w Sekcji VI). FX-225 może być pompowany lub układany metodą
“kontraktor”.

2.

Metoda “Kontraktor”:

a. Upewnij się, że wąż sięga do dna osłony. Wypełnij osłonę pozostawiając 10 cm wolnego miejsca od gory osłony. W
		 zależności od głębokości aplikacji i rozmiarów osłony, wąż może wymagać powolnego wysuwania ku górze by zapewnić
		 stały przepływ mieszanki.
3.

Pompowanie:
a. Skontaktuj się z firmą S&P w celu uzyskania instrukcji instalacji portów injekcyjnych odpowiednich dla danej realizacji.

b. Rozpocznij od wpompowania FX-225 w najniższy port. Zaprawę należy podawać w sposób ciągły, aż poziom mieszanki
		 osiącie 10 cm od górnej krawędzi osłony.
c.
		
		
		
		

Można zainstalować wiele poziomów portów injekcyjnych w celu zminimalizowania ciśnienia pompowania. W przypadku
tej metody, iniekcję należy rozpocząć od najniższego portu i kontynuować, aż zaprawa pojawi się w porcie ponad tym,
do którego aktualnie podajemy mieszankę. W takim przypadku zamknij używany port i kontynuuj przełączając się ku
górze do kolejnych portów. Proces wtryskiwania powinien być ciągły, z wyjątkiem krótkich przerw, gdy wtryskiwacz jest
przesuwany do kolejnych portów, aż zaprawa osiągnie 10 cm od góry osłony.

Prosimy o kontakt w celu uzyskania pełnej informacji o produkcie i indywidualnych kartach technicznych.
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VIII: Aplikacja górnego zamknięcia systemu
1.

Przygotuj FX-70-6MP™ zgodnie z zaleceniami producenta (opis w sekcji IV).

2.

Wlej zaprawę FX-70-6MP™ tak by sięgała ona do górnej krawędzi osłony.

3.

W przypadku wlewania, pomocne mogą okazać się lejki lub dostawiane kołnierze. Pozostaw tk przygotowane górne zamknięcie
systemu, by związało.

IX: Epoksydowy kaptur wykańczający
Wązne by przed przystąpieniem do instalacji kaptura pozwolić zaprawie FX-70-6MP™ wiązać przez minimum 6 godzin w temp. 21°C.
1.

Przygotuj epoksydową szpachlę FX-763 zgodnie z instrukcją producenta:

a.
		
		
		
		
2.

Aby uzyskać optymalną wydajność produktu, postaraj się aby wszystkie składniki miały temperature około 21°C.
Proporcje komponentu “A” do komponentu “B” wynoszą 4A:1B wagowo. Mieszaj mieszadłem wolnoobrotowym
(300–600 rpm) przez 2–3 minuty, zwracając uwagę na dokładne wymieszanie składników przy ściankach i na dnie
pojemnika I starając się nie napowietrzyć mieszanki. Do naszej szpachli możemy dodać suchego piasku kwarcowego w
procesie mieszania przy zachowaniu maksymalnej dopuszczalnej ilości 15 kg kruszywa na 15 kg czystej zaprawy FX-763.

Natychniast po wymieszaniu szpachli FX-763 wykonaj z niej ochronny kaptur, który zabezpieczy konstrukcję wzmacniającą, przed
dostępem wody.

X: Zakończenie prac
1.

Po tym jak wszystkie składniki system w pełni zwiążą, zdejmij pasy, którymi była spięta osłona.

2.

Wyczyść zzewnętrzną powierzchnię osłony z pozostałości po zaprawach użytych do wzmocnienia, oraz innych zabrudzeń.

IX: Sugerowana lista narzędzi
1.

Sprzęt niezbędny do prawidłowego oczyszczenia wzmacnianej powierzchni – dobrany przez projektanta lub konstruktowa

2.

Środki ochrony osobistej – rękawice, kaski, ochronne okulary, itd.

3.

Generator prądu

4.

Ręczne lub elektryczne narzędzia dozujące

5.

Pasy transportowe z zapięciami

6.

Małe wiertło i klucze do przykręcenia wkrętów (farmerów)

7.

Mieszadło wolnoobrotowe

8.

Czyste pojemniki do mieszania

9.

Czyste 20 litrowe wiadro do mieszania

10. Mieszalnik do zapraw (stacjonarny bęben z wirującymi ostrzami)
Prosimy o kontakt w celu uzyskania pełnej informacji o produkcie i indywidualnych kartach technicznych.
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Od 2012 S&P jest częścią Simpson Strong-Tie, międzynarodowej
korporacji produkującej materiały budowlane z siedzibą w
Californi i wieloma oddziałami na terenie całej Europy.
Simpson Strong-Tie został założony w 1956 i zasłynął jako światowy lider w
produkcji połączeń drewna z drewnem, betonem i stalą.
Firma angażuje się w pomoc klientom w odniesieniu do ich indywidualnych potrzeb,
oferując wyjątkowe produkty wymienione w katalogach, kompleksową obsługę
inżynieryjno-techniczną, obsługę produktów, testowanie produktów i szkolenia, a także
dostarczanie produktów na czas. Dzięki przejęciu firmy S&P, firma Simpson StrongTie nadal poszerza swoją ofertę o całą gamę napraw, rozwiązań zabezpieczających i
wzmacniających związanych z konstrukcjami betonowymi. Łącząc mocne strony obu
marek, Simpson Strong-Tie i S & P mogą zaoferować najwyższy poziom jakości i usługi,
aby zaspokoić wszystkie Twoje potrzeby związane z naprawą, wzmocnieniem i odbudową.
Czekamy na współpracę z Państwem przy następnym projekcie.
Skontaktuj się z nami: +48 55 646 97 00
www.sp-reinforcement.pl
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