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Výrobce
3X Engineering se sídlem v Monaku je lídrem ve vývoji originálních 
kompozitních řešení pro opravy, zesílení a rehabilitace potrubí, 
která se používají po celém světě již od roku 1990. 

Bezpečnost práce
Montáž musí provádě t pouze školení montážní pracovníci 
certifi kovaní výrobcem č i distributorem. Každý pracovník 
by si mě l př ed započ etím práce př eč íst bezpeč nostní listy 
použitých materiálů , návody k použití a porozumě t jim. 
Detailní montážní postup je obsahem školení. Kontaktujte 
společ nost Ortodroma pro vyškolení montážních pracovníků  
a vystavení př íslušného osvě dč ení.

Vyloučení zodpovědnosti
Výrobce a distributor, podle svých nejlepších znalostí 
a zkušeností k datu vydání, vynaložili veškeré př imě ř ené úsilí 
k tomu, aby informace a doporuč ení uvedené v př íslušném 
katalogovém listu a tomto návodu byly pravdivé a př esné. 
Vzhledem k neustálému vylepšování výrobků  se však tyto 
informace mohou změ nit bez př edchozího upozorně ní. 
Katalogový list a tento návod zaruč ují kvalitu tohoto výrobku 
př i použití podle pokynů . Uživatel urč í vhodnost výrobku 
pro použití a př ebírá veškerá rizika.

ReinforceKit® Beam
Kompozitní systém pro zesílení konstrukcí a opravu poškozených stožárů

NÁVOD

Složení výrobku 
Jednotlivé souč ásti kompozitního opravného systému 
ReinforceKit® Beam jsou defi novány za použití softwaru 
výrobce. Množství použitých materiálů závisí na geometrii 
konstrukce, velikosti vyztužené části, rozsahu poškození 
a požadované pevnosti.

Příprava povrchu
Správná př íprava povrchu je rozhodující pro setrvalou 
a správnou funkci kompozitu. Pomocí rozpouště dla 
a abrazivního otryskání č i oč iště ní technologií Bristle Blaster 
odstraň te veškeré stopy rzi, okují, zbytky koroze, nátě ru 
a dalších cizích látek. Drsnost př ipraveného povrchu 
by mě la dosáhnout minimálně  60 μm a odpovídat 
standardů m Sa 2 ½ nebo St 3. Poté povrch oč istě te 
a opláchně te vhodným tě kavým rozpouště dlem, 
které nezanechává žádné stopy. 

Montáž
Př ed zahájením prací zkontrolujte atmosférické podmínky 
(teplota rosného bodu musí být o 3 °C vyšší nežli teplota 
povrchu; relativní vlhkost max. 85 %). 
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Příprava povrchu na Sa 2 ½. Příprava kovových výztuh. Montáž kovových výztuh. Obalení kevlarovými vlákny 
saturovanými pryskyřicí.

Ochrana proti UV záření 
a mechanickému 

poškození.


