Τεχνικό Φυλλάδιο

MEGAWRAP-200
Ύφασµα από ίνες άνθρακα σε µία διεύθυνση
Κατασκευή υφάσµατος:

Ιδιότητες
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Το MEGAWRAP-200 είναι ύφασµα από συνεχείς ίνες
άνθρακα, προσανατολισµένες σε µία διεύθυνση. Σε
συνδυασµό µε την εποξειδική ρητίνη EPOMAX-LD,
το MEGAWRAP-200 σχηµατίζει Σύνθετο Υλικό (FRP)
το οποίο χρησιµοποιείται σε στατικές ενισχύσεις
δοµικών στοιχείων ως εξωτερικά επικολλούµενος
οπλισµός, προσδίδοντας υψηλές µηχανικές αντοχές.

Πεδία εφαρµογής
Τα ανθρακοϋφάσµατα MEGAWRAP-200, εµποτισµένα και επικολληµένα εξωτερικά των δοµικών
στοιχείων µε την εποξειδική ρητίνη EPOMAX-LD,
χρησιµοποιούνται ως εξωτερικά επικολλούµενος
οπλισµός για την αύξηση της διατµητικής αντοχής
σε δοκούς και υποστυλώµατα, την περίσφιγξη
υποστυλωµάτων καθώς και την αύξηση της πλαστιµότητας κόµβων σκυροδέµατος, σε περιπτώσεις
όπως:
• Προσεισµική ενίσχυση κατασκευών και προσαρµογή σε αλλαγή κανονισµών.
• Γήρανση των δοµικών υλικών, διάβρωση του
οπλισµού ή/και κατασκευαστικών ελαττωµάτων.
• Αύξηση των φορτίων ή αλλαγή χρήσης του χώρου.
• Επισκευή στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος
µετά από σεισµό.
Ενίσχυση µε Σύνθετα Υλικά εφαρµόζεται σε στοιχεία σκυροδέµατος, ξύλινα και µεταλλικά στοιχεία
καθώς και σε κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ιδιότητες υφάσµατος:
Βάρος ινών άνθρακα:

200 g/m
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Συνολικό βάρος υφάσµατος:

224 g/m
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Υπολογιστικό πάχος:

0,11 mm

Πλάτος υφάσµατος:

60 cm (± 1 cm)

Μήκος υφάσµατος:

50 m (± 0,5 m)

Βάρος υφάσµατος:

6,72 kg (net)

Carbon Panex-35 (200 g/m )
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E-Glass (9,6 g/m )

Συνδετικό πλέγµα

Πολυεστέρας (6,4 g/m )

Συνδετική πούδρα

(8 g/m )
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Ιδιότητες ινών άνθρακα (Panex-35):
Εφελκυστική αντοχή ffib:

3.800 MPa

Μέτρο ελαστικότητας Efib:

235 GPa

Παραµόρφωση θραύσης εfib:

1,5%

Πυκνότητα

1,81 g/cm
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Οι µηχανικές ιδιότητες των ινών αναφέρονται σε
µέσες τιµές και προκύπτουν από έλεγχο εφελκυστικής αντοχής σύµφωνα µε την ASTM D4018-81.

Τρόπος χρήσης
1. Υπόστρωµα
• Το υπόστρωµα καθαρίζεται επιµελώς από χαλαρά τµήµατα, σοβάδες, χρώµατα, λίπη κλπ. και στη
συνέχεια τρίβεται καλά µε σκληρή βούρτσα.
• Υφιστάµενες ρηγµατώσεις αποκαθίστανται µε τη
βοήθεια ρητινενέσεων.
• Οι εξωτερικές γωνίες στρογγυλεύονται σε ακτίνα
10-30 mm.
• Οι επιφάνειες εφαρµογής πρέπει να είναι επίπεδες. Τυχόν επιδιορθώσεις στην επιπεδότητα του
υποστρώµατος γίνονται µε τη βοήθεια του ινοπλισµένου τσιµεντοκονιάµατος MEGACRET-40 ή της
εποξειδικής πάστας EPOMAX-EK.
2. Εφαρµογή
• Η σωστά προετοιµασµένη επιφάνεια επαλείφεται
µε την εποξειδική ρητίνη EPOMAX-LD. Το ύφασµα
MEGAWRAP-200 κόβεται µε ψαλίδι στις απαιτούµενες διαστάσεις, τοποθετείται προσεκτικά, καλά
τεντωµένο στη νωπή επίστρωση και πατιέται
σχολαστικά µε πλαστικό ρολό, για καλύτερη επαφή
µε το υπόστρωµα, πλήρη εµποτισµό του και
αποµάκρυνση των φυσαλίδων αέρα. Η διεύθυνση
των ινών του υφάσµατος πρέπει να είναι παράλληλη µε τη διεύθυνση των κυρίων τάσεων του στοιχείου και οι ίνες να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο τανυσµένες. Κατά την περιτύλιξη υποστυλωµάτων απαιτείται επικάλυψη των δύο άκρων του
ίδιου υφάσµατος κατά 15-20 cm.

Παρατηρήσεις

• Επανάληψη της διαδικασίας εφαρµογής, εφόσον
η µελέτη προβλέπει περισσότερες από µία στρώσεις υφάσµατος. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει
η προηγούµενη επίστρωση µε EPOMAX-LD να µην
έχει στεγνώσει εντελώς, ειδάλλως απαιτείται καλό
τρίψιµο της επιφάνειας πριν τη νέα εφαρµογή.
• Η τελευταία στρώση υφάσµατος επαλείφεται
εξωτερικά µε EPOMAX-LD και στη νωπή ακόµα
τελική επάλειψη γίνεται επίπαση χαλαζιακής άµµου
προκειµένου να ακολουθήσει αργότερα προστατευτική επικάλυψη (π.χ σοβάς).

• Σε αρκετές περιπτώσεις απαιτείται η διενέργεια
της µεθόδου Pull-off για τον έλεγχο εφελκυστικής
αντοχής του υποστρώµατος.
• Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται κατά την
κοπή του υφάσµατος ώστε να µη δηµιουργηθούν
διπλώσεις και τσακίσεις στο ύφασµα.
• Ο χρόνος κατεργασίας των εποξειδικών συστηµάτων µειώνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας
του περιβάλλοντος.

Πλεονεκτήµατα εφαρµογής

Τεκµηρίωση

•
•

•

•
•

Ευκολία και ταχύτητα εφαρµογής.
Αύξηση της αντοχής και της πλαστιµότητας
δοµικών στοιχείων, χωρίς µεταβολή της γεωµετρίας ή αύξηση της δυσκαµψίας τους.
Ανθεκτικότητα στο χρόνο, την υγρασία, το
αλκαλικό και όξινο περιβάλλον, καθώς και την
κόπωση.
Εφελκυστική αντοχή πολλαπλάσια της αντοχής
του χάλυβα.
Προστασία του οπλισµού από τη διάβρωση.

Συσκευασία
Τα ανθρακοϋφάσµατα MEGAWRAP-200 διατίθεται
σε ρολά µήκους 50 m (± 0,5 m) και πλάτους 60 cm
(± 1 cm).

• Η ISOMAT σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο
Πατρών ανέπτυξαν πρόγραµµα Η/Υ που εκτελείται
σε περιβάλλον Windows 98/2000/XP µε την ονοµασία “COMPOSITE DIMENSIONING” το οποίο
υποστηρίζει την διαδικασία διαστασιολόγησης
ενισχύσεων µε Σύνθετα Υλικά. Ζητήστε τόσο το
πρόγραµµα διαστασιολόγησης όπως και την θεωρητική τεκµηρίωση των ενισχύσεων µε Σύνθετα
Υλικά που συντάχθηκαν από το τµήµα Πολιτικών
Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών.
• Σε πολλές περιπτώσεις, οι ενισχύσεις µε χρήση
Σύνθετων Υλικών προαπαιτούν υψηλή κατάρτιση
στο γνωστικό αυτό αντικείµενο. Για τον λόγο αυτό,
τόσο η εµπειρία των εφαρµοστών όσο και η ενδελεχής επίβλεψη θεωρούνται απολύτως απαραίτητες για τη διασφάλιση ορθών επεµβάσεων.
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Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.

