
ArmAstek GFrP szálerősítés

Glass Fiber reinForced Polimer
ÜveGszál meGerősítésű Polimer



A komPozit AnyAG

az armastek üvegszál erősítésű építőanyag. az összetevők az üvegszál és a polimer kiemelkedő 
tulajdonságait kombinálják egy magasabb minőség és tulajdonság elérése érdekében. az egyik 
legelterjedtebb kompozit anyag az üvegszálas erősítésű rúd , amelyet számos területen használnak 
elsősorban a víz- és mélyépítés területén.   

az armastek legjobb tulajdonságait azon a területen használhatjuk, ahol nagy szilárdságú, korrózióálló, 
tartós, könnyű megerősítésre van szükség vagy ahol a betonacél használata nem előnyős.

az armastek rúd folyamatos, hosszirányú üvegszálakból áll. a szálak impregnálása gyantával és magas 
hőfokú gyanta polimerizációval történik. az egyedülálló armastek vegyület és a rudazat külső felületének 
bordázott kialakítása biztosítja a betonnal való együttműködést.  



műszAki leírás

az armasteK  kompozit rúd a betonszerkezet önálló vagy fémmel vegyített megerősítésére szolgál. az 
armasteK rúd felhasználásra kész állapotban kapható, további feldolgozásra nincs szükség. az armastek 
és a betonacél vegyes használatával tudjuk elkészíteni a szerkezeti betont. az egyenes szálak armastek 
rudakból, a hajlított idomok pedig betonacélból készülnek. 

AnyAGtulAjdonsáGok
- Korrózióállóság
nem korrodálódik, így csökkenthető a védő betonréteg

- szakítószilárdság
armastek kompozit megerősítése több mint 2x erősebb szakítószilárdságú, mint a járatos b500 minőségű 
betonacél
  
- Kémiai ellenállás 
az armastek kompozit megerősítése ellenáll a kloridok, savak, vegyi anyagok savas és lúgos környezetének
  
- elektromos vezetőképesség 
nem vezeti az elektromosságot
  
- nem mágnesezhető 
nem akadályozza az elektromágneses hullámok terjedését
  
- súly 
azonos szakítószilárdságú betonacél megfelelőjénél 8-szor könnyebb, így a szállításban, raktározásban, 
telepítésben megtakarítást jelent.

- Hővezetés
az armasteK hőtágulási együtthatója hasonló a beton együtthatóhoz, és ez megakadályozza a 
hőmérséklet-változás által okozott károkat. az armastek hővezető képessége közel százszor alacsonyabb 
mint a betonacélé.



AlkAlmAzási területek

HázAlAPok PAsszív HázAk

iPAri PAdlók BenzinkutAk

- iPAri- és mAGán éPítésekBen
- ÚtéPítés
- vízéPítési munkák
- AGráriPAri oBjektumok
- A városi inFrAstruktÚrA
- előreGyártott BetontermékekHez
- különleGes célÚ oBjektumok



Az ArmAstek és A BetonAcél 
összeHAsonlító táBlázAtA

 

 

 

 

tulAjdonsáG
BetonAcél 

B.500.B
ArmAstek

 GFrP

szakítószilárdság (mpa)

rugalmassági modulus 
(mPa)

560

200 000

1100

55 000

Fajsúly  (to/m3)

Hővezetési képesség

7,8 1,9

Hővezető
46 W/m°c

nem hővezető
0,35 W/m°c

Korrozív, savas, lúgos 
környezeti ellenállás

rozsdásodik nem korrozív

elektromos vezető

mágnesezhető

igen

igen

nem

nem

élettartam
az építési előírásoknak 

megfelelően
szerkezeti

sajátosságait 
akár 80 évig megőrzi

egyenrangú kiváltás acélról 
kompozitra (mechanikus 
tulajdonságok alapján)

6mm / 0,22 kg 

8mm / 0,40 kg 

10mm / 0,62 kg 

12mm / 0,89 kg 

14mm / 1,21 kg 

4mm / 0,026 kg 

6mm / 0,055 kg 

8mm / 0,099 kg 

10mm / 0,153 kg

12mm / 0,211 kg 



csomAGolás, tárolás

az armastek tulajdonságainak köszönhetően tekercselhető, anélkül, hogy elveszítené szilárdsági 
jellemzőit. így a hosszabb rudak, gond nélkül szállíthatók, helyszínen méretre szabhatók.

a szálakat vízszintes helyzetben, állványokon vagy speciálisan kijelölt tárolóban, fűtetlen vagy fűtött 
raktárakban tárolható, legalább 1 méterre a fűtőberendezésektől.  a hosszú távú tárolás során az armastek 
erősítést védeni kell az Uv sugárzástól.

 a szerelés armastek szálakkal lényegesen könnyebb, mint a betonacéllal. a szálak méretre vágásához, 
sarokcsiszoló (flex) ajánlott az ép  és nem deformált felületvágáshoz.

ArmAstek- 
erősítőszál 

átmérői

Ø 4-8 mm

A csomAGolás    
FAjtájA

szálHossz
 [m]

eGy köteGBen 
lévő szálAk 

[dB]

tekercsBen 
szállítHAtó 

Hossz

Ø 10 mm

Ø 12 mm

Ø 14 mm

Ø 16-30 mm

szál/tekercs

szál/tekercs

szál/tekercs

szál

szál

 12 méter

50

25

15

10

5

max. 100 méter

-

-

max. 100 méter

max. 100 méter



előnyök A szerelés/BeéPítés során

az armastek kompozit rudak felhasználásának előnye a kivitelezés során is megmutatkozik, mely a 
megnövekedett élőmunka költségek következtében további jelentős megtakarítást eredményez. egy 
egyszerű példán szemléltetve, egy 20x50 méteres alaplemezbe,  alsó-felső hálós, 20cm távolságú armatúra 
szerelés esetén a háló szálainak toldásán mutatjuk be:

meGnevezés ArmAstek
12 m 

BetonAcél
6 m 

BetonAcél

átmérő (mm)

Folyóméter tömeg (kg)

50 méteres hosszon elemek száma (db)

20 méteres hosszon elemek száma (db)

anyagszükséglet 50 méteres hosszon, 1 szálra 
vonatkoztatva

anyagszükséglet 20 méteres hosszon, 1 szálra 
vonatkoztatva

toldási veszteség 50 méteres hosszon (m)
 egy sor háló

toldási veszteség 20 méteres hosszon (m)
 egy sor háló

Kötések száma (db) egy sor hálón 50 
méteres hosszon

Kötések száma (db) egy sor hálón 20 méteres hosszon

Összes toldási kötés egy sor hálón (db)

összes toldási kötés két sor Hálón (dB) - 1,300 3,100
Összes hosssz (m) egy sor hálón

összes Hosssz (m) két sor Hálón 20,000 20,750 21,900

Összes többlet tömeg (kg)

többlet anyagköltség
(250 Ft/kg betonacél árnál)

alsó-felső háló esetén többlet anyagköltség
(250 Ft/kg betonacél árnál)

kiszállítAndó sÚly (Alsó-Felső HálórA 
vonAtkoztAtvA) (kG)

3,400 18,426 19,447

10

0,17

1

1

50

20

0

0

0

0

10,000

-

-

-

0,888

12

0,888

12

95

42

54,552,5

2220,5

450250

500125

800400

750250

1550650

10,375 10,950

666

83,250

166,500

1,687

210,900

421,800



eGyéB tAnÚsítványok:

egyesült arab emírségek (2012), észtország (2013), cseh Köztársaság (2014), svédország (2014), szlovákia 
(2014), dél-Korea (2015),  thaiföld (2015), Kolumbia (2016), szerbia (2017), románia (2017), lengyelország 
(2018), oroszország (2 évente), magyarország (2020)

kAPcsolAt
kereskedelem, raktár

samvit trade Kft.
tel.: 06-1-211-2018

e-mail: armastek@samvittrade.hu

műszaki támogatás

interép 2000 Kft.
tel.: 06-1-428-0737
email: interep@interep.hu

1117 Budapest, Budafoki út 70.
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