KOMPOZITNÍ VÝZTUŽE
PREFA Rebar
PREFA Carb

PREFA Rebar
Kompozitní výztuže PREFA Rebar
Kompozitní (FRP –Fiber Reinforced Polymer) výztuž určená
do betonových konstrukcí je heterogenní materiál tvořený
dvěma základními složkami – nosnou složkou ve formě jednosměrně orientovaných vláken a pojivem tvořeným polymerní matricí. Výsledné vlastnosti kompozitu jsou dány
především typem a vzájemným poměrem obou složek.

FRP výztuž (zleva) - GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer), C-GFRP
(Carbon-Glass Fiber Reinforced Polymer), CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer)

Kompozitní výztuže mají oproti ocelovým výztužím především podstatně vyšší odolnost vůči agresivním chemikáliím (kyseliny, chloridy, apod.). Jsou korozivzdorné,
velmi lehké, nevodivé a netečné k působení magnetického pole (nestíní radiový signál) či bludným proudům
apod. FRP výztuže mohou mít (s ohledem na zvolené
složení) výrazně vyšší tahové pevnosti než klasické ocelové výztužné vložky. S ohledem na výše uvedené tedy
není nutno dodržet ustanovení normy ČSN EN 1992-1-1
k určení tloušťky krycí vrstvy s ohledem na trvanlivost
konstrukce.

nosné ocelové výztuže. Jedná se především o konstrukce
vystavené působení chloridů, síranů; konstrukce v oblasti
výskytu bludných proudů, vyhnívací nádrže apod. Ideální
aplikační oblasti představují především betonové prvky nacházející se v chemickém průmyslu, energetice (energokanály a potrubní kanály, kolektory), v dopravě (působení
solí vlivem zimní údržby) a základové konstrukce. U těchto
konstrukčních prvků jsou výhodně využity kladné vlastnosti FRP výztuží, díky čemuž je vyšší počáteční investice
rychle vyvážena výrazně levnější údržbou konstrukce a její
delší životností.
Při výrobě jsou standardně využívána skleněná (E-CR),
resp. uhlíková (HS) vlákna - GFRP výztuž, resp. CFRP výztuž. Jednotlivé typy nosných vláken je možné za účelem
snížení nákladů a pro dosažení požadovaných parametrů
kombinovat - hybridní C-GFRP výztuž. Obsah vláken se
standardně pohybuje mezi 75 a 80 % (hmotnostně). Všechny typy FRP výztuže jsou vyráběny pultruzí s ovíjením a pro
zvýšení soudržnosti s okolním betonem opatřeny povrchovou úpravou opískováním křemičitým pískem.
Kotvení výztuže je realizováno soudržností nebo za pomoci
speciálních vyvinutých kotevních prvků, jež kotevní délku
výrazně zkracují.
Kompozitní výztuže je na přání zákazníka možné ohýbat
a to však pouze v nevytvrzeném stavu ve výrobně. Není
možné tvarování na stavbě.
Základní vlastností FRP výztuží - vyplývající z jejich fyzikální podstaty - je ortotropní chování, tzn. materiálové

Mezi nevýhody využití FRP výztuže patří především pokles
mechanických charateristik, které jsou negativně ovlivněny působením pH betonu v průběhu živtonosti konstrukce
(týká se především GFRP výztuže). Nevýhodou FRP výztuží
může být také jejich nižší modul pružnosti, který snižuje
výslednou tuhost konstrukce. FRP výztuže mají v porovnání
s ocelí nižší odolnost vůči působení vysokých teplot.
Perspektivní aplikační oblastí pro použití kompozitní FRP
výztuže jsou především betonové prvky vystavené působení agresivního prostředí, u nichž běžně dochází k rychlé depasivaci krycí vrstvy a následné degradaci (korozi)
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Idealizovaný návrhový diagram FRP výztuže se zohledněním časově
závislé (dlouhodobé) pevnosti.
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PREFA Rebar
Typ výztuže

GFRP
E-CR sklo

Typ vláken
Pryskyřice
Povrchová úprava
Vyráběné průměry [mm]
Pevnost v tahu (střední)
Pevnost v tahu (charakteristická)**
Modul pružnosti (střední)
Pevnost ve smyku/střihu (střední)
Pevnost ve smyku/střihu (char.)**
Teplotní roztažnost - podélný směr
Teplotní roztažnost - příčný směr
Hustota
Charakteristická hodnota (EC)
Environmentální redukční faktor

5 – 18
Mechanické a fyzikální vlastnosti
ff,m
MPa
> 1100*
MPa
> 1050*
ff,k
Ef,m
GPa
> 50*
fs,m
MPa
150
fs,k
MPa
125
αL
K-1
6 × 10-6
-1
K
3 × 10-5
αr
-3
ρ
kg.m
2100
1,3

C-GFRP
E-CR sklo
HS uhlík
Epoxid / Vinylester
Ovíjení s následným pískováním
12 – 18

CFRP
HS uhlík

> 1100*
> 1050*
> 75*
175
150
6 × 10-6
3 × 10-5
2100
1,3–1,0

>1850*
>1700*
> 94*
220
170
≈ 0,0
3 × 10-5
1700
1,0

5 – 18

* v závislosti na zvoleném průměru výztuže
** v souladu s ČSN EN 1990 uvážen 5% kvantil

charakteristiky FRP výztuží dosahují rozdílných hodnot
ve směru orientace nosných vláken a ve směru kolmém.
Nosná vlákna jsou elastická a křehce lámavá. Z tohoto
důvodu jsou kompozitní výztuže při namáhání ve směru
vláken lineárně elastické s křehkým lomem při dosažení
mezního napětí a pracovní diagram má vždy lineární průběh až do porušení.

Tolerance parametrů prutových výztuží PREFA Rebar
Délka [mm] Jmenovitý průměr [mm] Celkový průměr [mm]
±5
± 0,3
±2

Základní charakteristiky a výhody

Základní fyzikálně-mechanické parametry vyráběných FRP
výztuží jsou uvedeny v tabulce. Všechny uvedené údaje jsou
krátkodobé, tj. nezohledňující dlouhodobé chování, určené
při teplotě cca 20°C. Dlouhodobé vlastnosti je nutno uvážit
dle prostředí, kterému bude výztuž vystavena, a míry zatížení, jež bude vystavena. Podrobnější technická speciﬁkace je předmětem technického listu daného výrobku.
Při návrhu konstrukcí vyztužených FRP výztuží je třeba
postupovat dle platných směrnic a návrhových podkladů.
FRP výztuž je primárně určena do tahových oblastí konstrukčních prvků. Nemá být využita jako nosná v tlačených
oblastech. Mechanické charakteristiky FRP výztuže v tlaku
ve směru vláken jsou nižší, nežli při tahovém namáhání,
a jsou silně závislé na čase – dotvarovávají.
Parametry prutových výztuží PREFA Rebar
Hmotnost
Jmenovitý
Průměr
Průřez
[g/bm]
průměr
včetně
[mm2]
[mm]
adhezní vrstvy
[mm]
5
7
19,6
47
6
8
28,3
67
8
10
50,3
120
10
12
78,5
190
12
14
113,1
260
14
16
153,9
350
16
18
201,1
455
18
20
254,5
580

Chemická odolnost – Kompozitní výztuže odolávají díky
svému složení i agresivnímu prostředí v che-mických provozech a čistírnách odpadních vod. Jsou netečné k chloridům a velice slabě ovlivňovány pH
Korozní odolnost - Kompozitní výztuže nepodléhají korozi.
Není proto nutné krytí výztuže. Čímž lze dosáhnout materiálové úspory vyprojektováním subtilnějšího prvku.
Tepelná nevodivost - Kompozitní materiály jsou tepelně
nevodivé. Nedochází tak k tvorbě tepelných mostů
Elektrická nevodivost - Kompozitní materiály jsou elektricky nevodivé. Nedochází tak ke korozi způsobené bludnými proudy.
Elektromagnetická transparentnost – Použití kompozitního materiálu na stavbu konstrukcí, které neomezují přenos
elektromagnetických signálů – mobilní telefony, televize,
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rádio, internet. Je vhodné pro aplikace blízko kabelů s vysokým napětím a blízko transformátorů napětí.

Další charakteristiky
Jmenovitý průměr: Průměr jádra výztuže. Dostupné jmenovité průměry jsou v rozsahu 5 – 18 mm.
Celkový průměr: Průměr včetně vrstvy křemičitého písku
na povrchu výztuže. Zpravidla o 2mm větší než jmenovitý
průměr
Rádius ohybů: Poloměr ohybu tyčí u tvarovaných výztuží.
Pokud není uvedeno jinak je 50± 5 mm.
Kruhovitost průřeze: ± 10%
Soudržnost s betonem: 18,0 MPa
Měrná hmotnost: 2,1 g/cm3
Výrobní dokumentace
Kompozitní výztuže jsou vyráběné podle výrobní dokumentace, kterou dodá kupující, nebo podle dokumentace, kterou
zajistí prodávající dle předaných požadavků kupujícího.
Výrobní dokumentace dodaná kupujícím musí obsahovat
u přímých výztuží:

Popis a typy kompozitních výztuží
Kompozitní výztuže se vyrábějí v několika základních
provedeních, které jsou určeny jejich příslušnou aplikací. Nosnou funkci mají skleněná nebo uhlíkové vlákna.
Všechna jsou uložena v podélném směru. Vlákna mohou být skleněná (typ AR nebo E), uhlíková nebo i jiná
(např. čedičová). Obsah vláken je v rozmezí 75–80 % (bráno hmotnostně). Pojivem je vinylesterová, polyesterová
nebo epoxidová pryskyřice. Na povrchu výztuže je nad
spirálovým ovinutím zajišťujícím tvar výztuže vrstva křemičitého písku zalitá v pryskyřici. Kompozitní výztuže je
možné ohýbat pouze v nevytvrzeném stavu. Není možné
tvarování na stavbě.
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• Délku výztuže,
• Jmenovitý průměr výztuže
• Typ výztuže
Výrobní dokumentace dodaná kupujícím musí obsahovat
u ohýbaných tvarů:
• Výkres ohnutého tvaru výztuže,
• Jmenovitý průměr výztuže
• Typ výztuže
Kvalita výrobků
Kontrola jakosti výrobků je průběžně zajišťována v souladu
se směrnicemi pro systém řízení jakosti podle ČSN ISO
9001 a ČSN ISO 14001. Výroba kompozitních výztuží se
řídí podle normy ČSN EN 13706-1 až -3. Doklad o jakosti
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Povrch výztuží
Běžný povrch kompozitních výztuží je opatřený vrstvou křemičitého písku zalitého v pryskyřici Nejsou v něm trhlinky
nebo vlákna nesmočená v pryskyřici. Jsou přípustné plochy bez křemičitého písku nebo kapky pryskyřice, celková
plocha těchto míst by neměla přesáhnout 10% celkového
povrchu výztuže.

je pro odběratele uveden na dodacích listech. V souladu
s ustanovením zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky předá kupující po realizaci dodávek
prohlášení o shodě.

V místě ohybů kompozitní výztuže dochází vždy k zploštění průřezu, rovněž je na vnitřním povrchu plocha hladká
(křemičitý písek je zatlačen do povrchu). Výše uvedené odchylky nemohou být reklamovány.
Výztuže jsou standardně vyráběny v přírodním zabarvení
nebo v barvě světle šedé. Na přání kupujícího mohou být
výztuže vyrobeny i v jiných barevných odstínech.

PREFA Carb
Materiálové vlastnosti PREFA Carb

Rozměr
[mm]

Průřez
[mm2]
Typ PREFA Carb L
70
60
30
Typ PREFA Carb R
33–100
66–200

Zesilovací systém může být dodáván ve variantách:
50 × 1,4
50 × 1,2
30 × 1,0

-Systém lamela+lepidlo (PREFA Carb L)
-Systém rohož+lepidlo (PREFA Carb R)

Hmotnost
[g/bm]
120
110
50

PREFA Carb L je standardně vyráběn z epoxidové pryskyřice a vysokopevnostní uhlíkové vláknové výztuže. Na přání
zákazníka je možné dodávat i výztuže z polyesterové nebo
vinylesterové pryskyřice a skleněné vláknové výztuže. K lepení slouží dvousložkové epoxidové lepidlo PREFEPOX L.

dodávat skleněné nebo jiné vláknové výztuže. K lepení
slouží dvousložkové epoxidové lepidlo PREFEPOX R.

PREFA Carb R je standardně vyráběn z vysokopevnostní
uhlíkové vláknové výztuže. Na přání zákazníka je možné

U obou systémů lze použít uhlíková vlákna s vyššími moduly pružnosti.

300
600

60–180
120–360

Materiálové vlastnosti kompozitních výztuží – hodnoty pro návrh konstrukcí
Vlastnost
Typ vláken
Pryskyřice
Povrchová úprava
Pevnost v tahu *)
Modul pružnosti E *)
Mezní přetvoření *)
Objemová hmotnost
Teplotní roztažnost – podélný směr
Teplotní roztažnost – příčný směr

Jednotky

[MPa]
[GPa]
[%]
[g/cm3]
[K-1]
[K-1]

Označení
PREFA Carb typ L
HS uhlík
epoxidová
odtrhová rohož nebo hladké
3000
150
70
1,6
0
3×10-5

PREFA Carb typ R
HS uhlík
vinylesterová
—
4800
230
100
1,8
—
—

*) Uvedeny jsou střední hodnoty měřených veličin.
Pozn.: Charakteristická hodnota dle postupů odpovídajících EC (ČSN EN 1990) je určena pro 5% kvantil normálního rozložení měřené
veličiny; hodnota dle postupů odpovídajících ACI (ACI 440.3R-04)je určena jako střední hodnota mínus trojnásobek směrodatné odchylky
měřené veličiny.
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Zesilovací systém PREFA Carb L
Kompozitní systém pro dodatečné zesilování konstrukcí
Vysoce pevnostní systém pro dodatečné zesilování betonových, dřevěných, ocelových a jiných kompozitních konstrukcí. Systém lze použít pro dodatečné zvýšení nosnosti
stávajících konstrukcí, zvýšení nosnosti poškozených nosných prvků.
Systém se skládá z:
• kompozitní lamely složené zpravidla z uhlíkové
výztuže a epoxidové pryskyřice
• lepící hmoty na bázi epoxidových pryskyřic bez
rozpouštědel
Použití
Používá se pro dodatečné zesilování konstrukcí při:
zvýšení zatížení
• zvýšení užitného zatížení stropních konstrukcí
• zabudování těžkého vybavení
poškození nosných prvků
• havárie – nárazy vozidel, požáry
• stárnutí stavebních materiálů
• koroze ocelové výztuže betonu
• vznik trhlin
zlepšení užitných vlastností
• snížení průhybů
• zvýšení světlosti průřezu
změna statického systému
• snížení počtu podpěr
• nové otvory ve vodorovných a svislých konstrukcích
Výhody:
• nízká hmotnost vyztužujícího prvku - snadná
manipulace, nevyžaduje podpěry během vytvrzování
lepidla
• lze aplikovat na svislých stěnách i na spodní stranu
stropních konstrukcí
• vysoká pevnost vyztužujícího prvku
• křížení lamel je možné
• nekoroduje
• bezúdržbová aplikace
• jednoduchá montáž

Technická data
LAMELA
Barva
Skladovatelnost

Balení

Hmotnost
Hustota
Modul pružnosti v tahu
Pevnost v tahu
Teplotní odolnost
Obsah uhlíkových vláken
Koeﬁcient roztažnosti
PREFEPOX L
Barva
Skladovatelnost

Balení
Doba zpracovatelnosti
Poměr míšení

Spotřeba

Hustota

Pevnost ve smyku
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černá
Neomezená. Nevystavovat
přímému slunečnímu
záření.
Stočené v cívkách. Lze
dodat nařezané na předem
dohodnuté délky.
0,500 – 0,120 kg / bm
lamely
1,6 g/cm3
>150 000 MPa
>3000 MPa
do 120°C
>70%
6×10-6 K-1
složka A bílá
složka B černá
Nejméně 3 měsíce
v originálních obalech
při teplotách 5 až
25°C. V případě vzniku
usazeniny je nutné tuto
usazeninu rozmíchat.
V předem dávkovaných
obalech.
30 minut (při 20°C
a v malém množství)
hmotnostně A : B = 1 : 1
s povolenou odchylkou
10 %
objemově A : B = 4 : 3
s povolenou odchylkou
10 %
od 0,5 kg / bm lamely
v závislosti na drsnosti
a nerovnostech povrchu
složka A 1,50 g/cm3
složka B 2,00 g/cm3
směs 1,75 g/cm3
>8 MPa
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Aplikace
Příprava podkladu
Betonový podklad musí být pevný, bez volných částí, prachu, nečistot a mastnoty. Nevhodnější úpravou povrchu je
pemrlování nebo otryskání, ale lze použít i jiné způsoby.
Při jakékoliv úpravě povrchu je však nutné odstranit povrchovou vrstvu z cementového mléka a případně i další
části nesoudržné vrstvy betonu. Lze aplikovat na jakýkoliv
starší beton s minimální odtrhovou pevností 1,5 MPa nebo
na nový dostatečně vyzrálý beton (cca 4 týdny, podle klimatu). V případě větších nerovností je potřeba plochu nejprve
vyrovnat – nejlépe lepidlem PREF Epox.
Příprava lamely
a) lamela s ochrannou tkaninou
Z lamely odtrhněte tkaninu. Tím je lamela připravena k použití. Takto připravené plochy se nedotýkejte a zabraňte
jejím znečištění nebo zvlhnutí.
b) lamela bez ochranné tkaniny
Lamelu položte na pracovní stůl lepenou plochou nahoru
a obruste smirkovým papírem (č.100) za sucha. Bruste
pouze v podélném směru. Prach odstraňte odsátím, případně ofoukáním stlačeným vzduchem zbaveným oleje
a vlhkosti. Jednou očištěného povrchu se již nedotýkejte
a zabraňte jeho opětovnému znečištění. V opačném případě je nutné postup opakovat.
Příprava lepidla
Mísící poměr složka A : B je 1 : 1 počítáno hmotnostně nebo
4 : 3 objemově. Lepidlo je zpravidla dodáváno v baleních
s přesným dávkováním obou složek. Jednotlivé složky nejprve dobře promíchejte v transportních nádobách elektrickým míchadlem při nízkých otáčkách (max. 500 min-1)
a pak smíchejte v předepsaném poměru. Směs míchejte
tak dlouho, až nejsou v hmotě patrné žádné barevné stopy
po jednotlivých složkách, minimálně 5 minut.
Čas zpracovatelnosti začíná běžet smícháním složek A a B
a bude kratší ve větším namíchaném množství a při vyšších
teplotách. Rozdělením namíchaného lepidla na několik
částí a/nebo zchlazením složek lze dobu zpracovatelnosti
prodloužit. Pokud pracujete při teplotách vyšších než 25°C
je vhodné předem jednotlivé složky zchladit (5 – 15°C). Pracovat s lepidlem při teplotách nad 30°C se nedoporučuje
z důvodu velice krátké životnosti natužené směsi.
Postup lepení
V místě kde budete lepit lamelu naneste na předem připravený betonový podklad pomocí špachtle lepidlo v tloušťce
minimálně 1 mm. Dbejte na to, aby byly lepidlem vyplněny
všechny nerovnosti podkladu a póry.

Na obroušenou plochu lamely naneste pomocí speciálně
vytvarované špachtle nebo lepícího přípravku lepidlo PREF
Epox L. Správně nanesené lepidlo má v celé délce rovnoměrný, střechovitý tvar. Tento tvar zabrání vzniku dutin
v lepidle, které jsou nežádoucí.
Umístněte lamelu na konstrukci a důkladně a rovnoměrně
ji přitlačte pomocí tvrdého gumového válečku. Při správné
aplikaci je lamela zatlačena do lepidla takovým způsobem,
že si zachová přímý tvar, tloušťka lepidla je minimálně
1 mm a po celém obvodu je vytlačeno lepidlo. Takto vytlačené lepidlo odstraňte.
Po vytvrzení lepidla se provede kontrola slepení poklepem
nebo jinou nedestruktivní přístrojovou metodou. Lamelu
lze po zatvrdnutí lepidla překrýt maltou nebo opatřit nátěrem. Lze použít běžné epoxidové, polyuretanové nebo
akrylátové barvy.
Použité nástroje a pomůcky očistěte ihned pomocí běžných
ředidel – aceton, ředidla pro epoxidové nátěrové hmoty. Již
vytvrzené lepidlo lze odstranit pouze mechanicky. Ruce
a pokožku chraňte vhodným oděvem a pracovními rukavicemi.
Podmínky aplikace
Před provedením zesílení konstrukce je třeba provést rozbor nového stavu užívání, kvality stávajících stavebních
látek (odtrhová pevnost, výztuž), rovinatost podkladu, klimatických podmínek, atd.
Projekci a aplikaci mohou provádět pouze zaměstnanci
ﬁrmy PREFA KOMPOZITY, a.s. a ﬁrmy s odpovídajícím dokladem o způsobilosti.
Během aplikace lepidla a v průběhu vytvrzování nesmí dojít
k žádným větším otřesům nebo deformacím zesilované
konstrukce.
Lepidlo i lamela jsou tepelně odolné pouze podmíněně,
proto je nutné dodržovat nařízení ohledně protipožární
ochrany.
Lepidlo ani lamela nemá dlouhodobou odolnost vůči působení UV záření. V případě, že budou dlouhodobě vystaveny
zdroji tohoto záření (přímé sluneční záření) je nutné je chránit. Vhodným způsobem ochrany je překrytí maltou, nátěrem (nelze použít transparentní materiály) nebo kapotáží.
Údaje otištěné v tomto návodu odpovídají stavu informací a našich
znalostí v době vydání. Při rozdílných údajích v technickém listu a na
etiketě výrobku mají v každém případě přednost texty na etiketě.
Aktuální informace najdete na internetové adrese www.prefa-kompozity.cz nebo se můžete obrátit na naší technickou kancelář. V závislosti na způsobu zpracování a aplikace, na které nemáme vliv,
je nutno počítat s odchylkami od udaných hodnot. Proto dodržujte
přesně pokyny pro zpracování.
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Zesilovací systém PREFA Carb R
Kompozitní systém pro dodatečné zesilování konstrukcí
Vysoce pevnostní systém pro dodatečné zesilování betonových, dřevěných, ocelových a jiných kompozitních konstrukcí. Systém lze použít pro dodatečné zvýšení nosnosti
stávajících konstrukcí, zvýšení nosnosti poškozených nosných prvků.
Systém se skládá z:
• rohože z jednosměrně uložených uhlíkových vláken
• epoxidové laminační pryskyřice bez rozpouštědel
Použití:
Používá se pro dodatečné zesilování konstrukcí při:
zvýšení zatížení
• zvýšení užitného zatížení stropních konstrukcí
• zabudování těžkého vybavení
poškození nosných prvků
• havárie – nárazy vozidel, požáry
• stárnutí stavebních materiálů
• koroze ocelové výztuže betonu
• vznik trhlin
zlepšení užitných vlastností
• snížení průhybů
• zvýšení světlosti průřezu
změna statického systému
• snížení počtu podpěr
• nové otvory ve vodorovných a svislých konstrukcích
Výhody:
• nízká hmotnost vyztužujícího prvku - snadná
manipulace, nevyžaduje podpěry během vytvrzování
lepidla
• lze aplikovat na svislých stěnách i na spodní stranu
stropních konstrukcí
• vysoká pevnost vyztužujícího prvku
• křížení rohoží je možné
• nekoroduje
• bezúdržbová aplikace
• jednoduchá montáž
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Technická data
ROHOŽ
Barva
Skladovatelnost
Balení
Hmotnost
Hustota
Modul pružnosti v tahu
Pevnost v tahu
Obsah uhlíkových vláken
Koeﬁcient roztažnosti
PREFEPOX R
Barva
Skladovatelnost

Balení
Poměr míšení

Doba zpracovatelnosti
Spotřeba

Hustota

Pevnost ve smyku

černá
Neomezená.
Navinuté na cívkách. Šíře
pásu je 0,3 nebo 0,6 m.
od 200 g / m2 do 600 g / m2
1,8 g / cm3
od 230 000 MPa
4900 MPa
>98%
-0,4 × 10-6 K-1
složka A bílá
složka B černá
Nejméně 3 měsíce
v originálních obalech
při teplotách 5 až
25°C. V případě vzniku
usazeniny je nutné tuto
usazeninu rozmíchat.
V předem dávkovaných
obalech
hmotnostně A : B =1 : 1
s povolenou odchylkou
10 %
objemově A : B = 4 : 3
s povolenou odchylkou
10 %
30 minut (při 20°C
a v malém množství)
2,5 až 3,0 kg / m2
v závislosti na drsnosti
povrchu
složka A 1,10 g/cm3
složka B 1,80 g/cm3
směs 1,45 g/cm3
>8 MPa

www.prefa-kompozity.cz

Aplikace
Příprava podkladu
Betonový podklad musí být pevný, bez volných částí, prachu, nečistot a mastnoty. Nevhodnější úpravou povrchu je
pemrlování nebo otryskání. Lze aplikovat na jakýkoliv starší
beton s minimální odtrhovou pevností 1,5 MPa nebo na nový
dostatečně vyzrálý beton (cca 4 týdny, podle klimatu).
Příprava rohože
Rohož není nutné nějak upravovat. Ochranná fólie se ponechává na místě.
Příprava lepidla
Mísící poměr složka A : B je 1 : 1. Jednotlivé složky nejprve
dobře promíchejte v transportních nádobách elektrickým
míchadlem při nízkých otáčkách (max. 500 min-1) a pak
smíchejte v předepsaném poměru. Směs míchejte tak
dlouho, až nejsou v hmotě patrné žádné barevné stopy
po jednotlivých složkách, minimálně 5 minut. Čas zpracovatelnosti začíná běžet smícháním složek A a B a bude
kratší ve větším namíchaném množství a při vyšších teplotách. Rozdělením namíchaného lepidla na několik částí
lze dobu zpracovatelnosti prodloužit. Pokud pracujete při
teplotách vyšších než 30°C je vhodné předem jednotlivé
složky zchladit (5–20°C).
Postup laminování
V místě kde budete lepit lamelu naneste na předem připravený betonový podklad pomocí stěrky lepidlo v tloušťce
minimálně 1 mm. Dbejte na to, aby byly lepidlem vyplněny
všechny nerovnosti podkladu a póry.
Umístněte rohož na konstrukci tak, aby ochranná fólie byla
na povrchu a důkladně a rovnoměrně ji přes fólii přitlačte
pomocí gumového válečku. Při správné aplikaci je rohož
zatlačena do lepidla takovým způsobem, že si zachová
přímý tvar, lepidlo smáčí všechna vlákna a prostupuje až
k fólii. Fólii odstraňte.

Rohož lze po zatvrdnutí lepidla překrýt maltou nebo opatřit
nátěrem. Lze použít běžné epoxidové, polyuretanové nebo
akrylátové barvy.
Použité nástroje a pomůcky očistěte ihned pomocí běžných
ředidel – aceton, ředidla pro epoxidové nátěrové hmoty. Již
vytvrzené lepidlo lze odstranit pouze mechanicky. Ruce a pokožku chraňte vhodným oděvem a pracovními rukavicemi.
Podmínky aplikace
Před provedením zesílení konstrukce je třeba provést rozbor nového stavu užívání, kvality stávajících stavebních
látek (odtrhová pevnost, výztuž), rovinatost podkladu, klimatických podmínek, atd.
Projekci a aplikaci mohou provádět pouze zaměstnanci
ﬁrmy PREFA KOMPOZITY, a.s. a ﬁrmy s odpovídajícím dokladem o způsobilosti.
Během aplikace lepidla a v průběhu vytvrzování nesmí dojít
k žádným deformacím zesilované konstrukce.
Lepidlo je tepelně odolné pouze podmíněně, proto je nutné
dodržovat nařízení ohledně protipožární ochrany.
Lepidlo nemá dlouhodobou odolnost vůči působení UV
záření. V případě, že bude dlouhodobě vystaveno zdroji
tohoto záření (přímé sluneční záření) je nutné ho chránit.
Vhodným způsobem ochrany je překrytí maltou nebo nátěrem (nelze použít transparentní materiály).

Údaje otištěné v tomto návodu odpovídají stavu informací a našich
znalostí v době vydání. Při rozdílných údajích v technickém listu a na
etiketě výrobku mají v každém případě přednost texty na etiketě.
Aktuální informace najdete na internetové adrese www.prefa-kompozity.cz nebo se můžete obrátit na naší technickou kancelář. V závislosti na způsobu zpracování a aplikace, na které nemáme vliv,
je nutno počítat s odchylkami od udaných hodnot. Proto dodržujte
přesně pokyny pro zpracování.

Testování výrobků v zkušebně
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