S&P FRP SYSTEMER
Konstruktionsforstærkning
til bygninger
Innovative forstærkningsløsninger
til øget styrke og levetid

Hvorfor anvende fiberforstærkning ?

S&P Reinforcement’s produktløsninger
Kulfiber, aramid og glasfiber har hver især helt unikke egenskaber som sikrer konstruktionerne en højere styrke eller
modstandsdygtighed overfor kemiske og aggressive miljøer.
Fiberforstærkning ændrer konstruktioners holdbarhed og forlænger levetiden og derfor kan fiberprodukterne i dag
bidrage markant til samfundets bæredygtighed.

Realisering af ideer
Fiberforstærkning giver mulighed for konstruktionsændringer af eksisterende bygninger således en bygherres
anvendelsesmuligheder kan realiseres.
I mere end 20 år har S&P rådgivet og leveret produktløsninger verden over.
Kontakt os for at høre mere og bliv inspireret til hvad vores produktløsninger kan gøre for jer.

Et udvalg af vores mange referencer

Siloforstærkning i Østrig

Deutsche Bank i Frankfurt

Maracanã stadion i Brazilien

DERFOR !
FORDELE VED FIBERFORSTÆRKNING (FRP)
•

Nem og let installering (arbejdsmiljøvenligt)

•

Lav egenvægt og lille indbygningstykkelse (3-4 mm)

•

Driftsstop af bygværket under installation ikke nødvendig eller minimalt

•

Ingen nødvendig understøtning under hærdningsprocessen

•

Langtidsholdbare statiske og udmattelses egenskaber

•

Korrosionsfri og modstandsdygtig over for aggressive miljøer

•

Patenteret forspændingssystemer til forstærkning af konstruktioner

Applikationsløsninger

Forspændingsløsning
til laminater, hvor en
trækstyrke på 294 kN kan
opnås.

Endeanker til forankringskræfter op til 225 kN.

Indslidset laminater til
forstærkning af negative
momentkræfter.

Fiberforstærkningsmaterialer

S&P C-Laminate

S&P C-Sheet

S&P G-Sheet

S&P A-Sheet
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Siden 2012 har S&P været en del af Simpson Strong-Tie, et internationalt byggeprodukt
firma med hovedkvarter i Californien og med afdelinger på tværs af hele Europa. Simpson
Strong-Tie opstod i 1956 og har etableret sig selv som verdensledende i træ til træ, træ til
stål og træ til beton bygningsbeslag.
Firmaet har forpligtet sig til at hjælpe kunderne til succes ved at levere exceptionelle CE-mærkede produkter, fuld
rådgivningsservice, udførelsessupport, produkttests, træning og produktleveringer til tiden. Med opkøbet af S&P
fortsætter Simpson Strong-Tie sin udvidelse af ydelser til at inkludere en vifte af betonreparations- beskyttelses- og
forstærkningsløsninger. Ved at kombinere styrkerne af de to brands Simpson Strong-Tie og S&P kan vi tilbyde det højeste
niveau inden for kvalitet og service for at imødegå alle jeres betonreparations- forstærknings og genoprettelsesbehov. Vi
ser frem til at samarbejde med jer på jeres næste projekt.
Kontakt os: +45 8873 7500
www.sp-reinforcement.dk
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