
         
 

 

 

Технически проспект 

MEGAPLATE 
Ленти от карбонови влакна 
 
 

Описание 
 
MEGAPLATE е продукт, съставен от  ленти 
от карбонови влакна в една посока, 
разположени в епоксидни смоли. 
Поради високата им  якост на опън.се 
използва за опънна армировка при 
статично усилване и укрепване на 
стоманобетонови и бетонови конструкции и 
елементи в комбинация с епоксидната 
паста ЕPOMAX-PL. 
 

Приложение 
 
Карбоновите влакна MEGAPLATE, които се 
залепват с епоксидната пастообразна 
смола EPOMAX-PL, се използват като 
външно залепена армировка за увеличение 
на якостта на опън на плочи, греди, 
трегери, стени  и избягване на появата на  
пукнатини в случаи като: 

• Противоземетръсно укрепване и 
усилване на сгради и приспособяване към 
нови нормативи и стандарти. 
• Стареене на строителните елементи, 
корозия на арматурата или строителни 
дефекти. 
• Увеличение на тежестта на конструкциите 
или смяна на предназначението им. 
• Поправяне на железобетон след 
земетресение. 

Укрепване със синтетични материали се 
прилага върху елементи от бетон, дърво и 
метал, както и върху носещи стени. 
                                           

Технически характеристики 
 
Карбоновите влакна MEGAPLATE се 
произвеждат в 7 различни вида според 
механичните им характеристики (якост на 
опън,  еластичност и др). Техническите 
характеристики на двете най-често 
ползвани (и в наличност) се представят по- 
надолу.  
 
 
 

Техническите характеристики на  7-те вида 
се намират в наръчника на ISOMAT 
„Цялостни системи за усилване на 
конструкции със синтетични материали”. 
 

Тип  
MEGAPLATE THR-3000 HM-250 

Якост на огъване  
 ffk (MPa) 2800 2000 

Еластичност                 
Efk (GPa) 163 245 

Деформация при 
счупване εfu (%) 1,6 0,77 

Плътност           
(g/cm3) 1,61 1,61 

 
Механичните свойства на влакната са с 
минимални (характерни) стойности и се 
базират на  тестове за  якост на опън 
според ΕΝ 2561.  
 
СПЕЦИАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Влакната MEGAPLATE имат специална 
самозалепваща лента и от двете  страни, 
която се премахва малко преди полагането 
и осигурява винаги леко грапава и 
абсолютно чиста повърхност,  за по- добра 
адхезия  на смолата и на крайното 
покритие (напр. мазилка). 
 

Указания за употреба 
 
• Основата се почиства много добре от 
нестабилни частици, мазилки, бои, мазнини 
и др. и след това се награтява добре с 
твърда четка. 
• Ако съществуват пукнатини в бетона, 
трябва да се коригират чрез инжектиране 
на епоксидните смоли EPOMAX-L10, 
EPOMAX-L20 или DUREBOND. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Техническата информация и указания в този технически проспект са въз основа на познания и експерименти на 
лабораторията за пручване и разработка на нови продукти на ISOMAT и дългогодишно приложение на продукта в 
практиката. Съветите и предложенията относно ползването на материалите се дават без гаранция, понеже определените 
условия по време на изпълнението са извън контрола на нашата фирма. Това е отговорност на изпълнителя, който трябва 
да бъде сигурен, че материала е подходящ за съответното изпълнение и условията при които се прилага. Настоящия 
технически проспект автоматично анулира предишните касаещи същия продукт. 

 

 

 

 

 
 
• Повърхността  трябва да е гладка. 
Изравняване на основата се осъществява с 
помощта на фибрираната циментова смес 
MEGACRET-40 или епоксидната смола 
EPOMAX-EK. 
• След това се премахва самозалепващата 
лента от едната страна на  MEGAPLATE и 
върху нея се полага с шпатула епоксидната 
пастообразна смола  ΕPOMAX-PL. После 
MEGAPLATE се поставя върху сухата и 
чиста повърхност и се притиска силно с 
пластмасов валяк, така че пастообразната 
смола да излезе отстрани, за да не остане 
въздух между нея и бетона. Общата 
дебелина на EPOMAX-PL след 
притискането трябва да е 0,5-2 mm. 
 

Предимства 
 
• Промишленото производство на продукта 
осигурява винаги стабилно качество и 
характеристики.   
• MEGAPLATE са леки, предлагат се на 
рула и се режат на място на желаната 
дължина. По принцип поставянето им е 
лесно, бързо и икономично.  
• Имат много висока якост на огъване и  
еластичност. 
•Дълготрайни и устойчиви на влага, както и 
в алкална и киселинна среда. 
• Имат малка дебелина и се покриват 
много лесно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Предлаганите Типове 
 
Размери на двата най ползвани размера :  
•     50 mm x 1,2 mm 
• 100 mm x 1,2 mm 
Всички размери се доставят по  заявка (за 
нормален срок от време) с ширина 50, 80, 120 
и 150 mm и дебелина 1,2 и 1,4 mm. 
Доставят се на рола с дължина 50, 100 и 
250 метра. 
 

Забележки 
 
• Ако се изисква контрол на устойчивостта 
на изстъргване на основата, може да се 
направи по  метода Pull-off. 
• Пастообразната смола трябва да се 
концентрира повече в средата на 
карбоновата лента, а не по краищата и. 
• След прилепването  на лентата  се 
проверява за евентуално останал въздух с 
леки удари по лентата (звуков контрол).  
• За контрол на ефективноста на 
изпълнението може да се поставят 1-2 
ленти повече от проектираните, които ще 
се тестуват с метода Pull-off веднага след 
втвърдяването на системата или 
периодично.  
• Времето за работа с епоксидните системи  
намалява с увеличение на температурата 
на околната среда. 
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Аргументация 
 
• Фирма ISOMAT в сътрудничество с 
университета в Патра  разработи 
компютърна програма, функционираща в 
Windows 98/2000/XP, наречена 
“COMPOSITE DIMENSIONING,” която  прави 
всички необходими изчисления и 
измервания  за укрепването със синтетични 
материали според изискванията на проекта. 
Освен програмата за измерване изискайте  
и теоритичната аргументация на 
изискванията за укрепване  със синтетични 
материали, направена от катедра 
”Строително инженерство”  на  
Университета в Патра.  
• В повечето случаи, укрепването със 
синтетични материали изисква висока 
квалификация. Затова, както опитът на 
изпълнителите, така и непрекъснатият  
контрол се смятат за абсолютно 
необходими предпоставки за осигуряване 
на правилно приложение.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


