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FX‑70

®

Strukturellt reparations- och skyddssystem

Epoximetod - Träpåle

I: Ytförberedelse
1.

Ytan måste vara minst 4 °C innan applicering.

2.

Rådfråga en kvalificerad ingenjör vid fall då sektionsförlusten överstiger 25 procent.

3.

Alla träytor som ska täckas med pålhöljen måste rengöras noga från olja, fett, smuts, och annat skadligt material som kan förhindra bra
bindning.

4.

Placeringen av FX-70®-höljet får inte fortsätta innan rengöring av pålen har godkänts av projektören eller ägarens representant.

II: Förberedelse av höljet
1.

Alla höljen, som ska sänkas ner under vatten, ska installeras av certifierade dykare. Alla höljen måste tätas noga, för att undvika att bruk
läcker ut under installation.

2.

FX-distanshållare, gängade distanselement och pumpportar levereras omonterade och ska installeras på fältet.

3.

FX-distanshållare ska fästas på höljets insida med FX-SpacerTape.

4.

Installation och positionering av FX-distanshållare och/eller pumpportar är unik för varje applikation.

III: Positionering av höljet
1.

Förbered en patron FX-763CTG enligt tillverkarens publicerade instruktioner och placera en droppe epoxi i hondelen på spontfogen.

2.

Sära och öppna höljet och placera det runt pålen.

3.

Låt höljet återgå till originalformen och haka i låsfogen och fäst med spännremmar om nödvändigt.

4.

Placera höljet i korrekt höjd och positionera så att minst 46 cm oskadad påle inuti höljet blir kvar över och under det skadade området.

5.

För att fästa låsfogen, installera självborrande, självgängande rostfria stålskruvar i spontfogen var 15 cm i mitten.

6.

Installera extern stöttning.

7.

Installera en FX-stödstång för att skapa en tillfällig bottentätning; bottentätningen kan installeras före placering av höljet. Om ett kompakt
fyllnadsmaterial används kanske en tillfällig bottentätning inte behövs, kontakta S&P för mer information.
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Kontakta oss för komplett produktinformation och specifika tekniska datablad.

www.sp-reinforcement.eu

FX‑70

®

Strukturreparations- og beskyttelsessystem

Epoximetod - Träpåle

IV: FX-70-6MP™ marint epoxibruk med flera användningsområden
1.

Förbered FX-70-6MP™ enligt tillverkarens publicerade instruktioner:

a.
		
		
		
		
		

För optimal produktprestanda ska enskilda komponenter konditioneras till 21 °C och vätskekomponenterna ska röras om noga
innan användning. Proportionera komponent ”A” och komponent ”B” i en ren spann. Blanda noga med en låghastighetsborr 		
(300–600 rpm) och blandingsspade i 2–3 minuter, skrapa bort oblandat material från sidorna och botten på blandningsbehållaren
efter behov, se till att luft inte stängs inne. Fortsätt blanda, och tillsätt långsamt komponent ”C” för att undvika klumpbildning
med 50–75 kg per 13,3 kg enhet av epoxi. Skrapa sidor och botten efter behov. Blanda i cirka 2 till 3 minuter eller tills en
enhetlighet konsistens bildats.

V: Applicering av bottentätning
1.

Blanda FX-70-6MP™ enligt tillverkarens publicerade instruktioner (se sektion IV).

2.

Fyll upp FX-70-6MP™ i det nedre 15 cm i det ringformiga tomrummet genom att hälla eller pumpa.

3.

Vid hällning kan en specialtillverkad ”tratt” eller flexibel trafikkon vara till hjälp.

4.

Låt tätningen härda enligt det publicerade härdningsschemat innan du fortsätter med reparationen.

VI: Applicering av fyllningsbruk
1.

Blanda FX-70-6MP™ enligt tillverkarens publicerade instruktioner. Bruket kan hällas, pumpas, eller placeras med en tremie.

2.

För att hälla:
a.

3.

För applikationer med tremie:

a.
		
		
4.

FX-70-6MP™ kan hällas från toppen av höljet genom stillastående vatten.
Se till att slangen når till botten av höljet. Fyll höljet tills injekteringsbruket når från toppen av höljet, låt vatten trängas undan från
toppen av höljet. Beroende på djupet på hällningen och storleken på höljet kan tremieslangen behöva dras tillbaka när höljet fylls
för att bibehålla flödet.

För att pumpa:
a.

Kontakta S&P för installationsinstruktioner av injekteringsöppning lämpliga för din applikation.

b.

Börja att pumpa in FX-70-6MP™ i den lägsta porten. Bruket ska injekteras konstant tills bruket når från toppen av höljet.

c.
		
		
		

Entreprenören kan avgöra om flera nivåer av bruksportar behöver installeras för att minimera pumptrycket. Med denna metod ska
injektering börja vid den lägsta porten och fortsätta tills bruket syns vid porten ovanför injekteringsporten. När detta sker stäng
injiceringsporten och fortsätt injicera vid porten där bruket framträder. Injiceringsprocessen måste vara pågående, utom vid korta
avbrott när injektorn flyttas från port till port, tills bruket når toppen av höljet.

Kontakta oss för komplett produktinformation och specifika tekniska datablad.

www.sp-reinforcement.eu

FX‑70

®

Strukturellt reparations- och skyddssystem

Epoximetod - Träpåle

VII: Epoxi för avfasad konstruktion
Innan avfasningsinstallation, låt FX-70-6MP™ hårdna i minst 6 timmar vid 21 °C.
1.

Förbered FX-763 epoxibruk för applicering med murslev enligt tillverkarens publicerade instruktioner:

a.
		
		
		
		
2.

För optimal produktprestanda, konditionera enskilda komponenter till 21 °C. Proportionera komponent ”A” och komponent ”B”
vid ett förhållande på 2A:1B per volym i en ren spann. Blanda noga med en låghastighetsborr (300–600 rpm) och 		
blandingsspade i 2–3 minuter, skrapa bort oblandat material från sidorna och botten på blandningsbehållaren efter behov, se till
att luft inte stängs inne. Om så önskas, kan kvartssand som torkats i en kölna tillsättas under blandningsprocessen vid ett
maxförhållande på 5 kg per 5 kg enhet FX-763.

Konstruera omedelbart avfasningen med FX-763, se till så att lutningen konstrueras så att inget vatten kan samlas.

VIII: Slutförande av arbetet
1.

Ta bort de externa stöden när allt material har härdats helt i enlighet med publicerade härdningsscheman.

2.

Rengör de externa ytorna på höljet från fyllningsmaterial eller andra främmande material som avsatt sig på höljet.

IX: Förslagslista på verktyg
1.

Utrustning för korrekt förberedelse av pålens yta – väljs av entreprenören och designkontoret.

2.

PPE – handskar, skyddsglasögon, andningsskydd etc.

3.

Generator.

4.

Manuellt eller elektriskt spridarverktyg.

5.

Spännremmar.

6.

Liten borr och hex tex-adapter – för att placera självgängande rostfria stålskruvar i låsfogar.

7.

Låghastighets blandningsborr och blandingsspade.

8.

Rena mätkärl.

9.

Rena stora hinkar för blandning.

10. Mortelblandare (stationär trumma med rörliga blad).
11. Pumputrustning (Vänligen kontakta S&P för mer information).
12. Olika handverktyg – skyffel, hammare, murslev etc.

Kontakta oss för komplett produktinformation och specifika tekniska datablad.

www.sp-reinforcement.eu

FX‑70

®

Strukturellt reparations- och skyddssystem

Epoximetod - Stålpåle

I: Ytförberedelse
1.

Ytan måste vara minst 4 °C innan applicering.

2.

Rådfråga en kvalificerad ingenjör vid fall då sektionsförlusten överstiger 25 procent.

3.

Alla stålytor som ska täckas med pålhöljen måste rengöras noga från olja, fett, smuts, och annat skadligt material som kan förhindra bra
bindning.

4.

Förbered ytan genom sandblästring, våtblästring, stålborstning, vattenlaser, eller andra godkända metoder.

5.

Placeringen av FX-70®-höljet får inte fortsätta innan rengöring av pålen har godkänts av projektören eller ägarens representant.

II: Förberedelse av höljet
1.

Alla höljen, som ska sänkas ner under vatten, ska installeras av certifierade dykare. Alla höljen måste tätas noga, för att undvika att bruk
läcker ut under installation.

2.

FX-distanshållare, gängade distanselement och pumpportar levereras omonterade och ska installeras på fältet.

3.

FX-distanshållare ska fästas på höljets insida med FX-SpacerTape.

4.

Installation och positionering av FX-distanshållare och/eller pumpportar är unik för varje applikation.

III: Positionering av höljet
1.

Förbered en patron FX-763CTG enligt tillverkarens publicerade instruktioner och placera en droppe epoxi i hondelen på spontfogen.

2.

Sära och öppna höljet och placera det runt pålen.

3.

Låt höljet återgå till originalformen och haka i låsfogen och fäst med spännremmar om nödvändigt.

4.

Placera höljet i korrekt höjd och positionera så att minst 46 cm oskadad påle inuti höljet blir kvar över och under det skadade området.

5.

För att fästa låsfogen, installera självborrande, självgängande rostfria stålskruvar i spontfogen var 15 cm i mitten.

6.

Installera extern stöttning.

7.

Installera en FX-stödstång för att skapa en tillfällig bottentätning; bottentätningen kan installeras före placering av höljet. Om ett kompakt
fyllnadsmaterial används kanske en tillfällig bottentätning inte behövs, kontakta S&P för mer information.
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Kontakta oss för komplett produktinformation och specifika tekniska datablad.
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FX‑70

®

Strukturreparations- og beskyttelsessystem

Epoximetod - Stålpåle

IV: FX-70-6MP™ marint epoxibruk med flera användningsområden
1.

Förbered FX-70-6MP™ enligt tillverkarens publicerade instruktioner:

a.
		
		
		
		
		

För optimal produktprestanda ska enskilda komponenter konditioneras till 21 °C och vätskekomponenterna ska röras om noga
innan användning. Proportionera komponent ”A” och komponent ”B” i en ren spann. Blanda noga med en låghastighetsborr 		
(300–600 rpm) och blandingsspade i 2–3 minuter, skrapa bort oblandat material från sidorna och botten på blandningsbehållaren
efter behov, se till att luft inte stängs inne. Fortsätt blanda, och tillsätt långsamt komponent ”C” för att undvika klumpbildning
med 50–75 kg per 13,3 kg enhet av epoxi. Skrapa sidor och botten efter behov. Blanda i cirka 2 till 3 minuter eller tills en
enhetlighet konsistens bildats.

V: Applicering av bottentätning
1.

Blanda FX-70-6MP™ enligt tillverkarens publicerade instruktioner (se sektion IV).

2.

Fyll upp FX-70-6MP™ i det nedre 15 cm i det ringformiga tomrummet genom att hälla eller pumpa.

3.

Vid hällning kan en specialtillverkad ”tratt” eller flexibel trafikkon vara till hjälp.

4.

Låt tätningen härda enligt det publicerade härdningsschemat innan du fortsätter med reparationen.

VI: Applicering av fyllningsbruk
1.

Blanda FX-70-6MP™ enligt tillverkarens publicerade instruktioner. Bruket kan hällas, pumpas, eller placeras med en tremie.

2.

För att hälla:
a.

3.

För applikationer med tremie:

a.
		
		
4.

FX-70-6MP™ kan hällas från toppen av höljet genom stillastående vatten.
Se till att slangen når till botten av höljet. Fyll höljet tills injekteringsbruket når från toppen av höljet, låt vatten trängas undan från
toppen av höljet. Beroende på djupet på hällningen och storleken på höljet kan tremieslangen behöva dras tillbaka när höljet fylls
för att bibehålla flödet.

För att pumpa:
a.

Kontakta S&P för installationsinstruktioner av injekteringsöppning lämpliga för din applikation.

b.

Börja att pumpa in FX-70-6MP™ i den lägsta porten. Bruket ska injekteras konstant tills bruket når från toppen av höljet.

c.
		
		
		

Entreprenören kan avgöra om flera nivåer av bruksportar behöver installeras för att minimera pumptrycket. Med denna metod ska
injektering börja vid den lägsta porten och fortsätta tills bruket syns vid porten ovanför injekteringsporten. När detta sker stäng
injiceringsporten och fortsätt injicera vid porten där bruket framträder. Injiceringsprocessen måste vara pågående, utom vid korta
avbrott när injektorn flyttas från port till port, tills bruket når toppen av höljet.

Kontakta oss för komplett produktinformation och specifika tekniska datablad.

www.sp-reinforcement.eu

FX‑70

®

Strukturellt reparations- och skyddssystem

Epoximetod - Stålpåle

VII: Epoxi för avfasad konstruktion
Innan avfasningsinstallation, låt FX-70-6MP™ hårdna i minst 6 timmar vid 21 °C.
1.

Förbered FX-763 epoxibruk för applicering med murslev enligt tillverkarens publicerade instruktioner:

a.
		
		
		
		
2.

För optimal produktprestanda, konditionera enskilda komponenter till 21 °C. Proportionera komponent ”A” och komponent ”B”
vid ett förhållande på 2A:1B per volym i en ren spann. Blanda noga med en låghastighetsborr (300–600 rpm) och 		
blandingsspade i 2–3 minuter, skrapa bort oblandat material från sidorna och botten på blandningsbehållaren efter behov, se till
att luft inte stängs inne. Om så önskas, kan kvartssand som torkats i en kölna tillsättas under blandningsprocessen vid ett
maxförhållande på 5 kg per 5 kg enhet FX-763.

Konstruera omedelbart avfasningen med FX-763, se till så att lutningen konstrueras så att inget vatten kan samlas.

VIII: Slutförande av arbetet
1.

Ta bort de externa stöden när allt material har härdats helt i enlighet med publicerade härdningsscheman.

2.

Rengör de externa ytorna på höljet från fyllningsmaterial eller andra främmande material som avsatt sig på höljet.

IX: Förslagslista på verktyg
1.

Utrustning för korrekt förberedelse av pålens yta – väljs av entreprenören och designkontoret.

2.

PPE – handskar, skyddsglasögon, andningsskydd etc.

3.

Generator.

4.

Manuellt eller elektriskt spridarverktyg.

5.

Spännremmar.

6.

Liten borr och hex tex-adapter – för att placera självgängande rostfria stålskruvar i låsfogar.

7.

Låghastighets blandningsborr och blandingsspade.

8.

Rena mätkärl.

9.

Rena stora hinkar för blandning.

10. Mortelblandare (stationär trumma med rörliga blad).
11. Pumputrustning (Vänligen kontakta S&P för mer information).
12. Olika handverktyg – skyffel, hammare, murslev etc.

Kontakta oss för komplett produktinformation och specifika tekniska datablad.

www.sp-reinforcement.eu
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®

Strukturellt reparations- och skyddssystem

Epoximetod - Betongpåle

I: Ytförberedelse
1.

Ytan måste vara minst 4 °C innan applicering.

2.

Rådfråga en kvalificerad ingenjör vid fall då sektionsförlusten överstiger 25 procent.

3.

Alla pålar med betongytor som ska täckas med pålhöljen måste rengöras noga från olja, fett, smuts, och annat skadligt material som kan
förhindra bra bindning.

4.

Förbered ytan med högtrycksvattenblästring eller andra mekaniska metoder. Reparera eller byt ut allt armeringsstål enligt beslut av en
kvalificerad ingenjör.

5.

Placeringen av FX-70®-höljet får inte fortsätta innan rengöring av pålen har godkänts av projektören eller ägarens representant.

II: Förberedelse av höljet
1.

Alla höljen, som ska sänkas ner under vatten, ska installeras av certifierade dykare. Alla höljen måste tätas noga, för att undvika att bruk
läcker ut under installation.

2.

FX-distanshållare, gängade distanselement och pumpportar levereras omonterade och ska installeras på fältet.

3.

FX-distanshållare ska fästas på höljets insida med FX-SpacerTape.

4.

Installation och positionering av FX-distanshållare och/eller pumpportar är unik för varje applikation.

III: Positionering av höljet
1.

Förbered en patron FX-763CTG enligt tillverkarens publicerade instruktioner och placera en droppe epoxi i hondelen på spontfogen.

2.

Sära och öppna höljet och placera det runt pålen.

3.

Låt höljet återgå till originalformen och haka i låsfogen och fäst med spännremmar om nödvändigt.

4.

Placera höljet i korrekt höjd och positionera så att minst 46 cm oskadad påle inuti höljet blir kvar över och under det skadade området.

5.

För att fästa låsfogen, installera självborrande, självgängande rostfria stålskruvar i spontfogen var 15 cm i mitten.

6.

Installera extern stöttning.

7.

Installera en FX-stödstång för att skapa en tillfällig bottentätning; bottentätningen kan installeras före placering av höljet. Om ett kompakt
fyllnadsmaterial används kanske en tillfällig bottentätning inte behövs, kontakta S&P för mer information.

SP-FX70-IG-EPOXI-SE-06.2018

Kontakta oss för komplett produktinformation och specifika tekniska datablad.
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FX‑70

®

Strukturreparations- og beskyttelsessystem

Epoximetod - Betongpåle

IV: FX-70-6MP™ marint epoxibruk med flera användningsområden
1.

Förbered FX-70-6MP™ enligt tillverkarens publicerade instruktioner:

a.
		
		
		
		
		

För optimal produktprestanda ska enskilda komponenter konditioneras till 21 °C och vätskekomponenterna ska röras om noga
innan användning. Proportionera komponent ”A” och komponent ”B” i en ren spann. Blanda noga med en låghastighetsborr 		
(300–600 rpm) och blandingsspade i 2–3 minuter, skrapa bort oblandat material från sidorna och botten på blandningsbehållaren
efter behov, se till att luft inte stängs inne. Fortsätt blanda, och tillsätt långsamt komponent ”C” för att undvika klumpbildning
med 50–75 kg per 13,3 kg enhet av epoxi. Skrapa sidor och botten efter behov. Blanda i cirka 2 till 3 minuter eller tills en
enhetlighet konsistens bildats.

V: Applicering av bottentätning
1.

Blanda FX-70-6MP™ enligt tillverkarens publicerade instruktioner (se sektion IV).

2.

Fyll upp FX-70-6MP™ i det nedre 15 cm i det ringformiga tomrummet genom att hälla eller pumpa.

3.

Vid hällning kan en specialtillverkad ”tratt” eller flexibel trafikkon vara till hjälp.

4.

Låt tätningen härda enligt det publicerade härdningsschemat innan du fortsätter med reparationen.

VI: Applicering av fyllningsbruk
1.

Blanda FX-70-6MP™ enligt tillverkarens publicerade instruktioner. Bruket kan hällas, pumpas, eller placeras med en tremie.

2.

För att hälla:
a.

3.

För applikationer med tremie:

a.
		
		
4.

FX-70-6MP™ kan hällas från toppen av höljet genom stillastående vatten.
Se till att slangen når till botten av höljet. Fyll höljet tills injekteringsbruket når från toppen av höljet, låt vatten trängas undan från
toppen av höljet. Beroende på djupet på hällningen och storleken på höljet kan tremieslangen behöva dras tillbaka när höljet fylls
för att bibehålla flödet.

För att pumpa:
a.

Kontakta S&P för installationsinstruktioner av injekteringsöppning lämpliga för din applikation.

b.

Börja att pumpa in FX-70-6MP™ i den lägsta porten. Bruket ska injekteras konstant tills bruket når från toppen av höljet.

c.
		
		
		

Entreprenören kan avgöra om flera nivåer av bruksportar behöver installeras för att minimera pumptrycket. Med denna metod ska
injektering börja vid den lägsta porten och fortsätta tills bruket syns vid porten ovanför injekteringsporten. När detta sker stäng
injiceringsporten och fortsätt injicera vid porten där bruket framträder. Injiceringsprocessen måste vara pågående, utom vid korta
avbrott när injektorn flyttas från port till port, tills bruket når toppen av höljet.

Kontakta oss för komplett produktinformation och specifika tekniska datablad.

www.sp-reinforcement.eu

FX‑70

®

Strukturellt reparations- och skyddssystem

Epoximetod - Betongpåle

VII: Epoxi för avfasad konstruktion
Innan avfasningsinstallation, låt FX-70-6MP™ hårdna i minst 6 timmar vid 21 °C.
1.

Förbered FX-763 epoxibruk för applicering med murslev enligt tillverkarens publicerade instruktioner:

a.
		
		
		
		
2.

För optimal produktprestanda, konditionera enskilda komponenter till 21 °C. Proportionera komponent ”A” och komponent ”B”
vid ett förhållande på 2A:1B per volym i en ren spann. Blanda noga med en låghastighetsborr (300–600 rpm) och 		
blandingsspade i 2–3 minuter, skrapa bort oblandat material från sidorna och botten på blandningsbehållaren efter behov, se till
att luft inte stängs inne. Om så önskas, kan kvartssand som torkats i en kölna tillsättas under blandningsprocessen vid ett
maxförhållande på 5 kg per 5 kg enhet FX-763.

Konstruera omedelbart avfasningen med FX-763, se till så att lutningen konstrueras så att inget vatten kan samlas.

VIII: Slutförande av arbetet
1.

Ta bort de externa stöden när allt material har härdats helt i enlighet med publicerade härdningsscheman.

2.

Rengör de externa ytorna på höljet från fyllningsmaterial eller andra främmande material som avsatt sig på höljet.

IX: Förslagslista på verktyg
1.

Utrustning för korrekt förberedelse av pålens yta – väljs av entreprenören och designkontoret.

2.

PPE – handskar, skyddsglasögon, andningsskydd etc.

3.

Generator.

4.

Manuellt eller elektriskt spridarverktyg.

5.

Spännremmar.

6.

Liten borr och hex tex-adapter – för att placera självgängande rostfria stålskruvar i låsfogar.

7.

Låghastighets blandningsborr och blandingsspade.

8.

Rena mätkärl.

9.

Rena stora hinkar för blandning.

10. Mortelblandare (stationär trumma med rörliga blad)
11. Pumputrustning (Vänligen kontakta S&P för mer information).
12. Olika handverktyg – skyffel, hammare, murslev etc.

Kontakta oss för komplett produktinformation och specifika tekniska datablad.

www.sp-reinforcement.eu

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.
Kontakt os: 0046 31 789 41 40
www.sp-reinforcement.eu
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