Murfor ® Compact
ZBROJENIE
MURU

Siatka stalowa o dużej
wytrzymałości w rolce

Korzyści
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Szybka i prosta
instalacja
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Skuteczna i
wytrzymała
kontrola spękań
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Łatwe
składowanie i
transportowanie

4

Pasuje do każdej
szerokości muru

Dlaczego warto
wybrać firmę
Bekaert?
Doświadczenie w branży budowlanej
Firma Bekaert jest liderem rynku w
zakresie przerobu drutów stalowych oraz
technologii nakładania powłok ochronnych.
Firma działa w wielu różnych branżach

Ułatwione zbrojenie murów
Murfor ® Compact stanowi nową generację zbrojenia murów. Produkt składa się z
wytrzymałej siatki ze stalowymi linkami, którą można łatwo rozwinąć na spoinach
murarskich.
W zależności od zastosowania dostępne są dwa typy Murfor ® Compact:
• Murfor ® Compact I dla murów w warunkach suchych i wewnątrz pomieszczeń
• Murfor ® Compact E dla murów zewnętrznych wystawionych na działanie
czynników środowiskowych

od ponad 40 lat, produkując wyroby
budowlane. Od małych stalowych włókien
dla konstrukcji betonowych po bardzo
rozciągliwe siatki z drutów stalowych dla
konstrukcji murowanych, Bekaert zajmuje
czołową pozycję jako producent zbrojenia
stalowego.

Sprawdzona technologia
Aby utrzymać naszą pozycję lidera w
dziedzinie technologii dużo inwestujemy w

Duża wytrzymałość Murfor ® Compact i łatwa w obsłudze konstrukcja sprawiły,
że rozwiązanie to idealnie posłużyło do bezpiecznego i skutecznego
uzbrojenia murów nowej siedziby głównej ﬁrmy Bekaert.
Dzięki swojej lekkości produkt jest bardziej ergonomiczny
w obsłudze zwiększając w ten sposób bezpieczeństwo
pracowników. Produkt może zostać rozwinięty z rolki na
długich fragmentach, co przyspiesza instalację i zwiększa
wydajność. Mocna konstrukcja zbrojenia zapewnia kontrolę
nad spękaniami i wzmacnia konstrukcję murową.”

badania i rozwój. Ściśle współpracujemy
z inżynierami i uniwersytetami na całym
świecie, badając i testując możliwości
naszych nowych produktów i potwierdzając
ich skuteczność w niezliczonych projektach
konstrukcyjnych i renowacyjnych. Połączenie
doświadczenia i technicznego know-how
zapewnia nam elastyczność w rozwoju,
produkcji i sprzedaży wysokiej jakości
rozwiązań zbrojeniowych, które spełniają
potrzeby dzisiejszej branży budowlanej,

Ward Berth, Kierownik budowy,
Chris Vuylsteke Aannemingen nv

gdzie szybkość, całkowity koszt eksploatacji,
bezpieczeństwo i trwałość są najważniejsze.

Mocny, lekki i łatwy w instalacji
Unikalna konstrukcja i łatwy w obsłudze rozmiar Murfor ® Compact nie tylko
zwiększa wytrzymałość naszej konstrukcji, ale również optymalizuje proces
budowy i użycie materiałów.
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Szybka i prosta instalacja – Wystarczy po prostu położyć Murfor ®
Compact na warstwie bloczków i odciąć wystający poza ścianę jej
fragment; nie jest wymagane stosowanie zakładek, dzięki czemu mniej
materiału jest tracone w procesie. Jedna rolka Murfor ® Compact zawiera
30 m zbrojenia i waży zaledwie 3 kg, około 10 razy mniej niż normalne
zbrojenie murarskie o tej samej długości. Lekkie rolki są bezpieczniejsze
do podnoszenia, przenoszenia i zastosowania.
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Skuteczna i wytrzymała kontrola spękań – Murfor ® Compact kontroluje
spękania i wzmacnia konstrukcje murowe. Mocna siatka z drutów
stalowych wykazuje się wyjątkowo wysoką granicą plastyczności. Murfor ®
Compact E oferuje ponad 1525 MPa a Murfor ® Compact I wartości
przekraczające nawet 1770 MPa.

3

Łatwe składowanie i transportowanie – Murfor ® Compact to rolki o
małej objętości zapewniające korzyści z finansowego i logistycznego
punktu widzenia. Rolki można bezproblemowo układać na sobie tak, aby
zajmowały jak najmniej miejsca przy składowaniu i transporcie.

4

Pasuje do każdej szerokości muru – Murfor ® Compact może być
użyty na murze o dowolnej szerokości. Zbrojenie jest dostępne w dwóch
wygodnych opcjach szerokości, które można łatwo połączyć do zbrojenia
dowolnej szerokości muru.

Skontaktuj się z nami

Więcej
informacji?

NOVA Sp. z o.o.

ul. Floriana 3/5
04-664 Warszawa
biuro@zamocowaniaelewacji.pl
tel.: +48 720 878 818, fax +48 22 613 31 51

www.zamocowaniaelewacji.pl
infobuilding@bekaert.com
https://www.bekaert.com/murfor-compact/en

Zmiany zastrzeżone
Wszystkie dane opisują nasze produkty wyłącznie
w sposób ogólny. Do zamawiania i projektowania
należy używać wyłącznie oficjalnych specyfikacji
i dokumentów. Jeśli nie podano inaczej wszystkie
znaki towarowe zamieszczone w niniejszej
broszurze są zarejestrowanymi znakami
towarowymi spółki
NV Bekaert SA lub jej przedsiębiorstw zależnych.
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