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Kompozit (FRP) 
nədir?

Əsasən, FRP materialı termoset qatranlardan və
fiberglasdan ibarətdir. Qatran və şüşə liflərin
birləşməsi FRP məhsullarının əsas tərkib hissəsini
təşkil edir.

Qatran məhsula ekoloji və kimyəvi müqavimət
göstərir və əsas strukturu şüşə lif üçün bağlayıcı
rolu oynayır.

Qatranın növü kimyəvi və ətraf mühit şəraitinə
əsasən (müştəri və ya istifadəçi tərəfindən verilir) 
təyin edilir.

Ümumiyyətlə, FORTA üç növ qatrandan
(polyester, vinil ester və ya epoksi) ibarətdir.



PULTRA Şüşə Fiberlə Gücləndirilmiş Polimer (GFRP) 
Armaturudur. PULTRA, layihənin uzunmüddətli və
qısamüddətli ehtiyacları üçün struktur
möhkəmləndirməsi zamanı istifadə olunur.

Pultra nədir?
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Pultra Şüşə Fiber 
Gücləndirilməsinin 
üstünlükləri:

• Qeyri-korroziya
• Yüksək Dartma Gücü
• Uzunömürlü
• Aşağı Çəkili
• Qeyri-keçirici (Elektrik-

Elektromaqnit)

Texniki 
Üstünlüklər:



Pultra Şüşə Fiber 
Gücləndirilməsinin 
üstünlükləri:

Daha uzun ömürlü PULTRA 
zaman ərzində ətraf mühitin 
təsirindən təsirlənmir. 
Korroziyaya məruz qalmayan 
tərkibi (şüşə və polimer 
qatranı) sayəsində PULTRA 
polad armaturdan daha 
yüksək dayanıqlıq 
dəyərlərinə malikdir. PULTRA 
duz, donma-ərimə, kimyəvi 
maddələrdən təsirlənmir.
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Pultra Şüşə Fiber Gücləndirilməsinin üstünlükləri:

Yüksək Dartma Gücü
PULTRA polad armaturu ikiqat/üçqat möhkəmliyinə malikdir. Güc

dəyərləri layihə ehtiyaclarından asılı olaraq dəyişə bilər. PULTRA-nın
dartılma gücü 900 MPa-dan yüksəkdir.



İstifadə Sahələri:
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Tunellər:

• Yumşaq Gözlər
• Xovlar
• Diafraqma divarları
• Müvəqqəti

strukturlar
• Prefabrik

Seqmentlər
• Son Astarlar



İstifadə Sahələri:
Plitələr:

• Yer Plitələri
• Körpü göyərtələri
• Duz Saxlama Obyektləri
• Uzguculuk
• Hovuzu
• Dalğa Qırıcılar
• Siqnalizasiya sahələri
• Rentgen otaqları
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Digər FRP Məhsul növləri:

FRP BORU VƏ FITTİNQLƏR
Filament Sarma texnologiyası ilə bucaqlı filament sarğı
ilə yüksək möhkəmliyə və korroziyaya davamlı olan
borular istehsal edirik.

Struktur FRP PROFİLLƏRİ:

• U Profilləri • Bar və Boru Profilləri • 
Göyərtə Profilləri • Bucaq profilləri • I Şüa
Profilləri • Kvadrat Boru Profilləri • Plitə
profilləri • Xüsusi Hazırlanmış Profil
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FRP PLATFORMASI VƏ 
TUTUCU PULTRA FRP
tərəfindən istehsal olunan FORTA 
tutacaqları, platformalar və keçidlər
metal məhəccərlərdən qat-qat üstün
xüsusiyyətlərə malikdir.FORTA
yüksək kimyəvi və mexaniki
dayanıqlığı, asan quraşdırılması və
istənilən rəngdə istehsal oluna
bilməsi ilə fərqli həllər təklif edə bilir. 
Müxtəlif növ boru və qutularda
uyğun fitinqlərlə dizayn edilmiş və
istehsal edilmiş korkuluklara xüsusilə
korroziyalı mühitlərdə üstünlük
verilir.

Digər FRP Məhsul 
növləri:
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Sertifikatlar:


