


Čedič / bazalt



Co je kompozit?



Pultruze – Proces výroby



Druhy kompozitních materiálů



Proč ? 



Běžná ocel, 
včetně 
oprav 

Epoxidovaná
ocel, včetně 

oprav 

Pozinkovaná ocel, 
včetně oprav 

Nerezová 
ocel, včetně 

oprav

Kompozitní 
tyčové výztuže

Předpokládaná životnost železobetonové konstrukce* 

 Žádná koroze

 6x lehčí než ocel

 3x pevnější v tahu než ocel

 Soudržnost s betonem

 Nižší tepelná roztažnost

 Méně betonových trhlin

 Tepelný a elektrický izolátor

 Snadná přeprava a manipulace 

 Snadné řezání

 Rychlejší instalace

 Odolné chemickým a 
alkalickým látkám



Technické údaje Čedičové výztuže Skleněné výztuže Ocelové výztuže

Jmenovitá mez kluzu, MPa --- --- 276-517

Pevnost v tahu, MPa 1300 1000 590

Modul pružnosti , GPa 52 200

Poměrné prodloužení při roztržení, % 2,2 6-12

Teplotní koeficient lineární expanze, 10-6 оС-1 6-10 11,7

Teplota skelného přechodu, оС 147, 6-147, 8 ---

Tepelná vodivost, W/(m*оС) < 0,46 ≥ 0,56 56

Hustota, g/cm3 2,0 7,9

Bezpečnostní indikátory:

Elektrická vodivost dielektrický elektrický vodivý

Magnetická charakteristika nemagnetický magnetický

Odolnost vůči chemickým látkám velmi vysoká vysoká nízká



 Základové desky

 Betonové podlahy, lité podlahy

 Zemědělské stavby

 Čistírny odpadních vod

 Výztuha silnic a mostů

 Vodní díla

 Sanace

 Stříkaný beton

 Bazény

 Betonové ploty

 Tenké betonové výrobky

 Zahradnictví

 V mořském prostředí, jako jsou přístavy, mola a hráze

 Konstrukce, které potřebují elektromagnetickou neutralitu, jako jsou nemocnice, náhrada za 

nerezovou ocel









 Jednoduchá a rychlá montáž

 Časová úspora

 Žádné ohýbání

 Lehký transport a skladování

 Žádná koroze

 Pozor – nemá statickou funkci !



Prefa výrobky



Základové desky rodinných domů



Betonové a lité podlahy



Sanace



Vyztužení bazénů, bazénových lemů a jímek



Mořské oblasti – odolnost vůči soli



Použití čedičové výztuže v pěnobetonu POROFLOW®



Čedičová výztuž a pěnobeton v železničním stavitelství



Čističky odpadních vod

Nádrže pro agresivní látky

Vyztužení vícepodlažních budov Vyztužení bazénu v kombinaci s kom. hmoždinkami

Vyztužení mostu Zemědělské stavby



Menší váhá = mnohem nižší náklady 

na dopravu a vykládku na stavbě.

Zjednodušení montáže, nevyžaduje 

těžkou techniku, kratší doba montáže.

Při výměně a dle porovnání pevností 

značná úspora je viditelná.

=

+

Šetříme do 30%



Galen je jediným výrobcem kompozitních tyčových výztuh v Rusku, výrobky plně odpovídají požadavkům regulačních dokumentů Ruska a 
jsou certifikovány v Evropě a USA. 

Technologie, které umožnily společnosti Galen certifikovat kompozitní tyčové výztuže v souladu s mezinárodními normami, činí tuto 
společnost jedním z globálních hráčů na trhu. 



www.orlitech.cz , Osík u Litomyšle, 50, 569 67 

Pavel Žaloudek

telefon: +420 605 105 491

e-mail: pavel.zaloudek@orlibit.cz
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