
Kotwy kompozytowe TROKOTEX

Kotwy kompozytowe są odporne na korozję i nie wywo-
łuje niszczenia betonu. Poza tym, praktycznie nie zmie-
nia swoich właściwości mechanicznych w agresywnym 
środowisku pod wpływem kwasów, zasad i soli.

Kotwy kompozytowe – pręty kompozytowe 
przeznaczone są do kotwienia krawężników na obiektach 
inżynieryjnych, tj. mosty, drogi, wiadukty oraz obiekty 
hydrotechniczne.

Trokotex Polymer Group Sp. z.o.o.
ul. Wapienna 52, 87-100 Toruń

prety@trokotex.pl
(56) 639 07 57, 728 540 288

www.pretyzkompozytow.pl 
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Przyszłość nowoczesnego budownictwa

Kombinacja kompozyt – stal

MODEL HYBRYDOWY

Prętów kompozytowych nie można wyginać na placu budowy pod kątem na niewielkim 
promieniu. Elementy kształtowane (L i U) pozostają stalowe.

Pierwszy Certyfikowany w Polsce Zakład zgodnie z wymo-
gami Zakładu Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej 
w Warszawie.

TROKOTEX posiada Krajową Ocenę Techniczną wydaną przez 
Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie – IBDi-
M-KOT-2018/0269 oraz Krajową Ocenę Techniczną ITB-
-KOT-2018/0575 wydanie 1.

Z racji, iż jest to materiał konstrukcyjny, zgodnie z Prawem 
budowlanym w naszym zakładzie produkcyjnym corocznie 
przeprowadzana jest kontrola produkcji w systemie 1+.



SZEROKI ZAKRES zastosowań: 

 • budownictwo drogowe

 • elementy konstrukcji żelbetowych

 • przemysł hydrotechniczny 

Zamiana prętów stalowych na PRĘTY KOMPOZYTOWE

KOMPOZYT CZY STAL?– porównanie 

MATERIAŁ STAL KL-AIII WŁÓKNO SZKLANE 
przesycone żywicą epoksydową

Wytrzymałość na rozciąganie (Mpa) 500 1250

Moduł sprężystości (Mpa) 200000 55000

Podatność na odkształcenia sprężysto - plastyczne idealnie sprężyste

Współczynnik rozszerzalności 
liniowej %

26  2,2

Współczynnik przewodności cieplnej 
W/(moC)

46 0,35

Gęstość - ciężar właściwy kg/m3 7880 1890

Odporność na korozję koroduje nierdzewne i KO

Przewodnictwo elektryczne
przewodzi prąd 

elektryczny
dielektryk

Przewodnictwo cieplne przewodzi ciepło nie przewodzi ciepła

Produkowane średnice 6 - 80 4 - 30

Długości handlowe pręty proste 6 i 12 mb
wg zamówienia - średnice do 

12 mm w kręgach 50 - 200 mb

Wpływ na zakłócenia fal 
elektromagnetycznych

zakłóca przepływ fal
transparentne dla fal 

elektromagnetycznych

Ekologiczność ekologiczne ekologiczne– nietoksyczne

Trwałość
zgodnie z normami 

budowlanymi
nie mniejsza niż 100 lat

PRĘTY STALOWE kl. - A III PRĘTY KOMPOZYTOWE Epoksydowe

fi (mm) waga (g/1mb) wytrzymałość N fi (mm) waga (g/1mb) wytrzymałość N

6 222 9905 4 21 10230
8 395 17605 6 52 23120

10 617 27475 7 73 31290
12 888 39585 8 98 41320
14 1210 53900 10 153 63720
16 1580 70350 11 181 77138
18 2000 88900 12 223 93120
20 2470 109900 14 288 124880
22 2980 133000 16 364 162888
28 4830 215600 20 597 254770
32 6310 281400 22 719 308355
36 7990 356300 24 868 367854
40 9870 439950 26 998 431687

Zamiana siatek stalowych na SIATKI KOMPOZYTOWE TROKOTEX

Rodzaj siatki Ø Ø Ø Ø Ø
stal 4-4,5 5 6 8-10 12
kompozyt 2,5 3 4 6 8

Zalety siatek kompozytowych TROKOTEX

 • 2-krotnie mocniejsze

 • 9-krotnie lżejsze od zwykłej stalowej siatki

 • Zmniejsza grubość betonu około 15% oraz 
wagę konstrukcji 

Posadzkowe przeciwskurczowe siatki 
zbrojeniowe z kompozytów TROKOTEX
Siatki do zbrojenia posadzek to nowoczesne rozwiązanie, 
które  ma na celu podniesienie wytrzymałości 
konstrukcji i podłoża, zapewnienie przeciwkurczliwości 
i ew. ochronę ogrzewania podłogowego.

Pręty do zbrojenia betonu to innowacyjna technologia, 
bardziej ekonomiczna ponieważ nie wymaga 
po dłuższym czasie kosztownych konserwacji i napraw 
jak konstrukcje żelbetowe.

Pręty kompozytowe TROKOTEX 
do zbrojenia betonu 

 • Całkowicie odporne na korozję, 
nie tworzą pola elektrycznego 
i magnetycznego 

Zastosowanie siatek kompozytowych TROKOTEX

Siatki zbrojeniowe do wylewek to gwarancja solidnego podłoża. Mimo swojej ważnej funkcji, 
są dostępne w bardzo przystępnej cenie.

Produkowane siatki do zbrojenia posadzek TROKOTEX służą w budownictwie przede wszyst-
kim do wzmacniania elementów żelbetowych – wylewek, posadzek, ścian, podłóg, a także w 
elementach konstrukcyjnych takich jak: podkładki betonowe, drogi, mosty.

Zastosowanie siatki kompozytowej ma na celu podniesienie wytrzymałości konstrukcji i pod-
łoża, zapewnienie przeciwkurczliwości i ew. ochronę ogrzewania podłogowego. 

PRĘTY KOMPOZYTOWE JAKO IDEALNY ZAMIENNIK STALI

 • Tańsze i 2-krotnie wytrzymalsze

 • 9-krotnie lżejsze od stali

 • 100% odporności na korozję 
i czynniki chemiczne

 • Brak przewodności elektrycznej

 • Transparentne dla fal radiowych

 • Wysoka przyczepność do betonu

 • Wygodne w montażu

 • Łatwe w transporcie

 • Długowieczne

Ekologia

 • Nietoksyczność

 • Łatwość utylizacji

 • Niska emisja CO₂

Oszczędność do 55%

 • Na koszcie transportu do 90%

 • Przy pracach zbrojarskich

 • Mniejsze zużycie energii przy produkcji

 • Obniżenie kosztów eksploatacji obiektu

 • Niższy koszt konstrukcji budowlanych 

 • zbrojenia fundamentów i słupków 

 • przemysł energetyczny

 • ogrodnictwo 
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Kotwy kompozytowe TROKOTEX

Kotwy kompozytowe są odporne na korozję i nie wywo-
łuje niszczenia betonu. Poza tym, praktycznie nie zmie-
nia swoich właściwości mechanicznych w agresywnym 
środowisku pod wpływem kwasów, zasad i soli.

Kotwy kompozytowe – pręty kompozytowe 
przeznaczone są do kotwienia krawężników na obiektach 
inżynieryjnych, tj. mosty, drogi, wiadukty oraz obiekty 
hydrotechniczne.
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Z racji, iż jest to materiał konstrukcyjny, zgodnie z Prawem 
budowlanym w naszym zakładzie produkcyjnym corocznie 
przeprowadzana jest kontrola produkcji w systemie 1+.
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