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FX-70® Strukturellt reparations- och skyddssystem

Innovativa, mångsidiga lösningar
med FX-70®
1970 blev det tack vare det strukturella reparations- och
skyddssystemet FX-70® både möjligt och praktiskt
att, för första gången i branschen, reparera skadade marina
pålar på plats. Genom att eliminera behovet att avvattna
reparationsplatsen eller ta strukturen ur drift, minskar FX-70® kraftigt
den totala kostnaden för att återställa skadade strukturer. FX70® är ett korrosionsbeständigt system som kan ge både gamla
och nya strukturer en kraftigt uttökad livslängd. Flera av de första
reparationerna med FX-70® från 1971 håller än idag. Det strukturella
reparations- och skyddssystemet FX-70® är anpassat exakt efter
specifikationerna för respektive jobb som ska utföras, och levereras
direkt till din arbetsplats.

Stålpålar
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Betongpålar
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Träpålar

Nya strukturer
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FX-70® Strukturellt reparations- och skyddssystem

Systemöversikt
Angrepp på strukturer vid vattenlinjen är vanligt i marin
miljö. Tidvatten, flodströmmar, saltvattensexponering,
kemikalisk inträngning, flytande skräp, trämask, elektrolys
och allmän vädernedbrytning är alla exempel på faktorer
som påverkar strukturernas livslängd i marina miljöer och
som FX-70® åtgärdar

FX-70®-hölje
FX-70®-höljet ger ett externt skydd under reparationen. Det
spontade fiberglashöljet ger ett korrosionsbeständigt skal, är
UV-resistent och 3 mm till 5 mm tjockt.

Höghållfast injekteringsmaterial

• Reparera skada på plats, inget behov av
avvattning eller att ta strukturen ur drift
• Höghållfast material som fäster bra på flera
substratmaterial
• Korrosionsfritt system förhindrar förslitning,
vädernedbrytning och erosion
• Passar till pålar i skiftande form och storlek
• Mycket lite underhåll krävs efter reparation
• Säker för användning i marin livsmiljö
• UV-resistent
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FX-70-6MP™ marint epoxibruk med flera
användningsområden och FX- 225 metallfritt
undervattensbruk är båda höghållfasta, vattenokänsliga
reparationsmassor. FX-70-6MP™ ger utmärkt fäste på
betong, stål, trä och andra vanliga byggnadsmaterial. Dessa
produkter tränger undan befintligt vatten och kan lätt fyllas
upp i FX-70®-höljet utan att man behöver bygga kostsamma
kassuner eller avvattna reparationsområdet. FX-70-6MP™
är perfekt för reparationer av strukturer med mindre än 25
% sektionsförlust, och kombineras vanligen med FX-225
för att reducera materialkostnader för större jobb eller för
reparation av strukturer med mer än 25 % sektionsförlust.

Fördelar
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FX-70® Fiberglashölje
Varje FX-70®-hölje är skräddarsytt enligt specifikationerna för
varje reparationsprojekt. S&P:s erfarenhet med produktions- och
kvalitetssäkring garanterar att enbart produkter av högsta kvalitet
levereras till arbetsplatsen.

FX-70®-höljen finns tillgängliga i följande former:
•

Runda

•

Fyrkantiga

•

H-formade

•

Oktagonala

Och skräddarsydda storlekar

Runda

Tekniska specifikationer
Egeneskap

Testmetod

Resultat

Vattenabsorption

ASTM D570

Maks. 1%

Ultimat draghållfasthet

ASTM D638

103 N/mm2 min.

Böjhållfasthet

ASTM D790

172 N/mm2 min.

Flexibel elasticitetsmodul

ASTM D790

4826 N/mm2 min.

Fyrkantiga

Skräddarsydda storlekar
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H-formad

Oktagonala
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FX-70® Strukturellt reparations- och skyddssystem

Injekteringsmaterial
FX-70-6MP™ marint epoxibruk med flera
användningsområden
FX-70-6MP™ marint epoxibruk med flera användningsområden.
FX-70-6MP™ är ett trekomponents, fuktokänsligt epoxibruk
med 100 % fasta partiklar. FX-70-6MP™ har utvecklats speciellt
för undervattensanvändning tillsammans med det strukturella
reparations- och skyddssystemet FX-70®.
Prestandaegenskaper:
• Lätt att pumpa eller hälla
• Höghållfast, låg absorption, slaghållfast injekteringsbruk
med utökad brukstid
• Avvattning krävs inte; kan placeras under vatten
• Resistent mot kemikaliska och aggressiva vattenmiljöer
Var ska det användas:
• Som ett epoxibruk i FX-70®-systemet
• Som ett höghållfast injekteringsbruk i torra eller blöta
applikationer
Begränsningar:
• Använd inte i omgivnings- eller vattentemperaturer
under 4 °C
Förpackningsstorlek:
• 13,3 kg per enhet
Hållbarhet:
• 2 år i oöppnad originalförpackning.

FX-225 metallfritt undervattensbruk
FX-225 är ett kohesivt, icke-segregerande, höghållfast
injekteringsbruk som har tagits fram för betongreparation under
vatten. FX-225 kan pumpas eller överföras med en tremie för att ge
en hållbar, korrosionsresistent reparation.

Var ska det användas:
• Restaurering av marina strukturer, där formning krävs
• Som ett höghållfast, metallfritt injekteringsbruk för att kapsla
in trä, betong eller stål
Begränsningar:
• Använd inte vid omgivnings- eller vattentemperaturer under
2 °C
• Överskrid inte 3,9 l vatten per 25 kg säck
• Minsta tjocklek 5 cm när det används som del i FX-70®
strukturella reparations- och skyddssystem
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Prestandaegenskaper:
• Lämplig för marina miljöer vid 2 °C och högre
• Klar att använda med tillsättning av vatten
• Kan expandera med upp till 50 vikt-% med ren, grov
ballast
• Kan pumpas eller överföras med en tremie genom vatten
• Orsakar inte fläckar eller rost
• Avvattning krävs inte

FX-225 metallfritt undervattensbruk
Förpackningsstorlek:
• 25 kg säck
Hållbarhet:
• 1 år i oöppnad originalförpackning

Epoxi- och reparationsmassa
FX-763 lågmodulär epoximassa
FX-763 är ett tvåkomponents, ej rinnande, lågmodulärt,
fuktokänsligt epoxibindemedel med 100 % fasta partiklar.
Prestandaegenskaper:
• Fäster på torra eller fuktiga ytor
• Kan tunnas av mot kanten och krymper inte
• Utmärkt motstånd mot bensin, olja, avloppsvatten
och aggressivt vatten
• Icke rinnande material perfekt för vertikala
reparationer och jobb ovanför huvudhöjd
• Kan appliceras med murslev, spackelspade eller
skrapa
Var ska det användas:
• Som ett höghållfast konstruktionslim för vanliga
byggnadsmaterial
• För vertikala arbetsmoment och betonglagning
ovanför huvudhöjd, max lyfttjocklek 25 mm
• Som täckningsmaterial för tryckinjiceringsöppningar
• Som ett toppavfasningsmaterial för FX-70®-systemet
Förpackningsstorlek:
• 5 kg per enhet
Hållbarhet:
• 2 år i oöppnad originalförpackning

FX-763CTG epoxitätning till hölje
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FX-763CTG är ett epoxibindemedel för sammanfogning av
fogarna i FX-70®-höljet.
Prestandaegenskaper:
• Appliceras enkelt med patronspruta
• Härdas under vatten
Var ska det användas:
• Som försegling till höljet i FX-70®-systemet
Förpackningsstorlek:
• 600 ml dubbel patron
Hållbarhet:
• 2 år i oöppnad originalförpackning
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Installationsförfarande
Utvärdering

FX-70® distanshållare till höljet

Utvärdering ska utföras på plats av en licensierad inspektör
innan ett reparationsprotokoll upprättas. Detta är avgörande vid
planering av marina reparationer och för att uppnå en effektiv
lösning ska det innefatta:

Distanshållare för att säkerställa ett konstant ringformat
tomrum runt området som ska repareras kan installeras
vid tillverkningen av höljet, eller på fältet. Fältinstallation
rekommenderas vid större jobb för att maximera
leveranseffektivitet. Se sida 9 för rekommenderade ringformade
tomrum

• Kolonntyp, form, diameter
• Det påverkade områdets totala längd
• Uppskattad sektionsförlust i %
• Vattentemperaturintervall
• Skillnaden mellan ebb och flod i tidvattenzonen
• Miljöfaktorer som kan ge upphov till skada

Installation (rund påle visas; andra applikationer sker på liknande sätt)

2. För in fjädern i låsskåran och positionera
höljet så att 460-610 mm på den oskadade
delen av pålen lämnas ovanför och under
det skadade området.

3. Installera tillfällig bottentätning i höljets
bas. Tätning kan installeras före placering
av höljet.

4. Installera extern stöttning.
Spännremmar visas för stöttning av rund
påle.

5. Installera en rostfri, självgängande
maskinskruv var 150 mm för att fästa
spontfogen.

6. Fyll på 150 mm FX-70-6MP™ marint
epoxibruk för att skapa bottentätningen; låt
bruket härdas över natten.

7. Pålar med ≤ 25 % sektionsförlust, fyll
återstående tomrum i höljet med FX-706MP™. Pålar med > 25 % sektionsförlust,
fyll tomrum med FX-225 undervattensbruk,
lämna 100 mm fritt vid höljets topp (låt härda
över natten); fyll återstående 100 mm med
FX-70-6MP™ (låt härda över natten).

8. Fyll på FX-763 epoxibruk för applicering
med murslev vid höljets topp och avsluta
med en 45° avsmalnande avfasning, som
skapar en vatten- och kemikalieresistent
barriär för reparationssystemet.

9. Ta bort spännremmarna. Reparationen
klar.
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1. Tryck ut en droppe FX-763CTG i höljets
låsskåra och placera FX-70®-höljet runt
pålen som ska repareras.
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Reparationsalternativ baserat på sektionsförlust
Sektionsförlust ≤ 25 %

Sektionsförlust > 25 %
Pålkolonner

Pålkolonner

Avfasad topptätning på
FX-763 lågmodulär epoxi
Avfasad topptätning på
FX-763 lågmodulär epoxi
460- 610 mm

460- 610 mm

100 mm lager av
FX-70-6MP™ marint
epoxibruk med flera
användningsområden

Distanshållare

Distanshållare

Hög vattennivå

Hög vattennivå

Skadad region

FX-70-6MP™ marint
epoxibruk med flera
användningsområden

Längd

Skadad region

Längd

FX-70® Glasfiberhölj

FX-225 metallfritt
undervattensbruk

Höljets diameter

Rebar (Valfritt)

FX-70® Fiberglashölje

Distanshållare
15 mm ringformigt
tomrum
Påldiameter
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460- 610 mm

460- 610 mm

Höljets diameter

150 mm lager av FX-706MP™ marint epoxibruk med
flera användningsområden

150 mm lager av FX-706MP™ marint epoxibruk med
flera användningsområden

Distanshållare

Bottentätning

50 mm ringformigt
tomrum

Bottentätning

Påldiameter

•• FX-70-6MP™ marint epoxibruk med flera
användningsområden för bottentätning och reparation

•• FX-70-6MP™ marint epoxibruk med flera
användningsområden för topp- och bottentätning

•• Typiskt ringformigt tomrum på 15 mm

•• FX-225 Metallfritt undervattensbruk för reparation

•• 20 mm ringformigt tomrum för H-pålar

•• Typiskt ringformigt tomrum på 50 mm

Exempel på applikationer
Höljets diameter =
Pålkolonnens diameter
+ 2x ringformigt tomrum

Höljets diameter =
Pålkolonnens diameter

Ringformigt
tomrum

Ringformigt
tomrum
50 mm

Ringformet
hulrum

Ringformet
hulrum

Påldiameter

Pålstorlek

Distanshållare

Pålstorlek

Distanshållare

Distanshållare

Distanshållare
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Reparationsalternativ för H-påle
Många broar är konstruerade med stålrör och
H-pålar. Förslitning orsakas vanligen av:
• Korrosion av stål
• Blötnings- och torkningscykler
• Kemikaliska angrepp
• Exponering för atmosfär

H-formad reparationsmetod
• FX-70®-hölje tillverkat i H-pålform
• Konstruktion i två delar
• Standardringformat tomrum på 20 mm
• FX-70-6MP™ marint epoxibruk med
flera användningsområden för reparation

Reparationsmetod för cirkelformad påle
• Runt FX-70®-hölje runt H-påle
• Fyll tomrummet med en kombination av FX-70-6MP™ marint epoxibruk
och FX-225 metallfritt undervattensbruk
• FX-70-6MP™ placeras i nedersta 150 mm och översta 100 mm i tomrummet
• Återstoden av tomrummet fylls med FX-225

••

10

© S&P | FX-70_SV.05.2018

• FX-70-6MP™ kapslar in FX-225 för att skydda mot fukt och luft

Reparation av träpåle
FX-70® strukturellt reparations- och
skyddssystem kan vara en effektiv
reparationslösning för träpålar med fullständig
sektionsförlust. I exemplen som visas har
projektören specificerat en armeringsbur för att
förstärka området mellan de två pålsektionerna.
Användning av
FX-70-6MP™ marint epoxibruk med flera
användningsområden och FX-225 metallfritt
undervattensbruk inuti ett FX-70®-hölje kan
återställa träpålens skick.

Träpåle

Tidvattenzon

FX-70® hölj

FX-70-6MP™

Armering
specificerad
av projektören

FX-225

150 mm
bottentätning av
FX-70-6MP™

Reparation
sträcker sig
bortom det
skadade området
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Ny pirförstärkning

11

FX-70® Strukturellt reparations- och skyddssystem

Fallstudie - Reparation av betongpålar
Chesapeake Bay Bridge
• Över 300 pålar reparerade och
skyddade
• Uppvisade sprickor som gjorde
att fukt och salt trängde in i pålen
• Exponerad för temperaturer
mellan -18 °C och +38 °C
• Om den inte hade behandlats
förelåg fara för strukturen
• Höljets dimensioner: 1,4 m diameter,
3 mm tjock, 2,4 m lång, med ett
ringformigt tomrum på 15 mm
• Placerad i en stänkzon
• Fylld med FX-70-6MP™ marint
epoxibruk
• Avvattning krävs inte

Exempel på pålerosion

Arbetsbåt och dykare förbereder pålarna för
installation av FX-70®-systemet

FX-70®-systemet på plats och klart för FX70-6MP™-injekteringsbruk

FX-70-6MP™ injekteringsbruk blandas på en
arbetsbåt

FX-70-6MP™ injekteringsbruk placeras i ett
hölje utan avvattning
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30 år senare

Avslutad reparation
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Närbild på reparerad påle

Fallstudie - reparation av betongfundament
Paulsboro raffinaderi

Fundamentet förberett och utgrävt; FX-70®-hölje installerat under
marknivå för extra skydd.

FX-70®-höljet installerat och påfyllt.

Reparation slutförd med FX-70-6MP™ marint epoxibruk med flera
användningsområden som botten- och topptätningsmaterial.
Beläggningssystem används som avslutande finish på FX-70®höljets utsida.
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Allvarlig skada på betongfundamentet.
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Installationsbilder
Efter
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Före
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FX-70®-system projektinformationsformulär
För att bättre kunna hjälpa dig med rekommenderade lösningar är fullständig kännedom om alla faktorer beträffande den
potentiella användningen nödvändig. Rekommendationerna kan enbart baseras på befintlig information. Vår rekommendation
blir bara så bra som informationen du tillhandahåller. För att kunna ge så korrekta rekommendationer som möjligt ska
projektspecifikationer och ritningar skickas tillsammans med det ifyllda formuläret. All information kommer att hanteras strikt
konfidentiellt.
Kontaktnamn: ____________________________________________ Datum :_______________________________________________
Namn på företag: ________________________________________

Telefonnummer: _______________________________________

E-postadress: ____________________________________________ Stad, region: _________________________________________

Projektinformation
Namn på projekt: _________________________________________ Stad, region/land: _____________________________________
Anbudsdag: _____________________________________________

Ingenjör: _____________________________________________

Typ av struktur: ___________________________________________

Ägare: ______________________________________________

Reparationstyp:

Pål

Balkar

Skott

Pir

Annan ________________

Pålens sammansätning:

Trä

Betong

Stål

Annan________________________________

Pålform:

Rund

Fyrkantig

H-pål

Oktogonal

Pålens tillständ:

Sprucken

Flisig

Rostig

Annan________________________________

Annan________________

% (Sektionsförlustförhållande)

Sektionsförlust:
FX-70®-hölje information
Antal som behövs: ________________
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Höljts form:

Rund

Höljets storlek (IN):

Diameter :

Höljets längd:

Meter per hölje:

Fyrkantig
Fyrkantig:

H-påle
H-pålar:

Oktogonal
Oktogonal:

Annan_____________________
Annan________________________

Varierande längder
(Vid varierande längder, ange varje separat)

Höljets tjocklek:

3 mm

5 mm

Antal vertikala fogar:

Inga

1

2

3

Distanshållare/gängat
distanselement:

15 mm

25 mm

50 mm

Andet _____________________________________

Storlek på ringformigt
tomrum:

15 mm

20 mm

25 mm

50 mm

Fyllingsmaterial:

FX-70-6MP™

Annan ________________________________________________________

FX-225
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100 mm

Annan______

Annan ______

Annan______________________

Detta formulär finns också på vår webbplats.
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Sedan 2012 har S&P varit en del av Simpson Strong-Tie, ett
internationellt byggproduktföretag baserat i Kalifornien med flera
kontor i Europa.
Simpson Strong-Tie grundades 1956 och har etablerat sig som världsledaren
när det gäller strukturella anslutningar för trä-till-trä, trä-till-stål och trä-till-betong.
Företagets policy är att hjälpa sina kunder nå framgång genom att tillhandahålla förstklassiga kodlistade
produkter, komplett teknisk service och fältstöd, produkttester och utbildning, samt produktleveranser som
kommer fram i tid. Med förvärvet av S&P fortsätter Simpson Strong-Tie att expandera sitt utbud till att nu
innefatta fullständiga lösningar för betongreparation, skydd och förstärkning. Genom att kombinera de två
varumärkenas styrka, kan Simpson Strong-Tie och S&P erbjuda högsta kvalitet och service för att möta alla dina
behov gällande betongreparation, förstärkning och restaurering. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med dig
på ditt nästa projekt.
Kontakta oss:+46 (0)31 789 4140 www.sp-reinforcement.eu
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