
KOMPOZĪTMATERIĀLA
SIETI

Fiber Reinforced Polymer – F.R.P.

Stiklašķiedra + polimērs



Kas ir F.R.P.?
Tas ir kompozītmateriāls, pazīstams arī kā G.R.P. 
(Glassfiber Reinforced Polyester), sastāv no 2 
pamatelementiem ar atšķirīgās īpašībām: 

Armējums

sastāv no stiklašķiedras

ar paaugstinātu mehānisko 
izturību



Matrica
sastāv no
termocietinātiem poliestēra
sveķiem
ar ķīmiskās noturības 
funkciju



F.R.P. tiek pielietots pēdējo 30 gadu laikā vairākās 
nozarēs:

 Caurules un rezervuāri industriālai un civilai pielietošanai

 Redeles, pārejas un apkalpošanas laukumi  ķīmiskajā 
rūpniecībā, kuģu būvē, jūras konstrukcijās u.tml. 

 Nožogojums, kāpnes, pārejas, aizsargkonstrukcijas u.c. 
Industriāli produkti

 Autobūves daļas

 Kanāli, profili u.c. elementi elektroapgādes rūpniecībai



Tipiskās kompozīta īpašības

Augsta ķīmiskā izturība

Augsta mehāniskā izturība

Elektrisks un magnētisks izolators

Radaru signālu caurlaidīgs

Temperatūras noturīgas un termiski stabils

Izturīgs pret UV stariem



Pašslāpējošs

Viegla montāža un transportēšana

Nav ekspluatācijas izdevumi

Minimāla ietekme uz apkārtējo vidi

Šīs īpašības attiecas uz visiem kompozīta F.R.P. materiāliem.

Atbilstoši gala produkta pielietojumam, izejmateriālu sastāvdaļas var tikt
piemeklētas atbilstoši, lai nodrošinātu vislabākās produkta īpašības un
atbilstību pielietojuma mērķim.



FIBRENET

KOMPOZĪTA SIETS



Pielietojums:

armatūra būvniecībā

aizvieto
tradicionālo metāla 

armatūru

Kompozīta siets



Metāla armatūras bojājumi uz mūra sienas



Galvenās īpašības

• Augsta ķīmiskā izturība pret lielāko daļu 
zināmo agresīvo šķidrumu

• Augsta ķīmiska noturība sāļā un mitrā vidē, 
kā arī pie hlorīdu klātbūtnes

• Savietojams ar dabiskas izcelsmes 
materiāliem (kaļķi, ģipsi u.tml.)

• Augsta mehāniskā izturība

FIBRENET kompozīta sieta galvenās
īpašības:



Galvenās īpašības

• Elektrisks un magnētisks izolators
• Radaru signālu caurlaidīgs
• Termiski stabils (no -30°C līdz >+70°C)
• Pašslāpējošs
• UV staru noturīgs
• Viegla un ātra montāža / uzstādīšana
• Nav ekspluatācijas izdevumu
• Maza ietekme uz vidi



Galvenās īpašības

• Pieejams vairākos variantos, 
ar mazāko acs izmēru 
33x33mm

• Mazs biezums (apm. 3,5mm)
• Pieejams loksnēs un ruļļos
• Iespējamas dažādas krāsu 

variācijas



Rūts izmērs 
mm

Svars
gr/m2

Lokšņu 
izmērs (m)

Ruļļu izmērs 
(m)

33x33 800 2 x 1 ÷ 3 2 x 20÷30
66x66 400 2 x 1 ÷ 3 2 x 20÷40

99x99 260 2 x 1 ÷ 3 2 x 20÷40



Mehāniskā izturība

Izmērs
AxB

Stiepes izturība
līdz plīšanai

1 m daN.

Carico di rottura a 
strappo del nodo daN.

Pagarināšanās 
plīstot %

Atbilstošais metāla 
siets

33 x 33 21084 102 3 20x20 cm, ø 10 mm

66 x 66 10542 102 3
20x20 cm, ø 8 mm
15x15 cm, ø 6 mm

99 x 99 7028 102 3
20x20 cm, ø 6 mm
15x15 cm, ø 5 mm



• Betona un grīdu armēšana, slodžu izlīdzināšana
• Griestu armēšana
• Pašizlīdzinošo grīdu un izlīdzinošo javu armēšana



Kanālu malu pamatu 
stiprināšana (Venēcija)



Betona armēšana



Izlīdzinošās javas armēšana



Distanceri 



Betona grīdas ieklāšana



Betona grīdas ieklāšana







Zema biezuma rūpnieciskās grīdas ieklāšana



Betona klāja iestrāde zem
bruģa





Industriālā laukuma ieklāšana







Zivju audzētava –
jūras ūdens rezervuāru atjaunošana





Transformatora pamatu izbūve 
pie galvaniskās strāvas 
klātbūtnes



Sienu armatūra

Tilta virsmas armēšana (Venēcija)



Stūra elements (gatavs montāžai)

Speciālās detaļas





Savienojumu veidi

Metāliski savienojumi



Citi pielietojuma varianti 

• Grunts armēšana
• Industriālie filtri ķīmiskā un ūdens attīrīšanas 

rūpniecībā
• Zivsaimniecība & lopkopība
• Elektroapgādes objektu un dzelzceļa sektoru 

norobežošana
• Jūras konstrukcijas
• Antenu un raidītāju aizsardzība


