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Ruredil X Mesh C10 М25 
 
Система укріплення мурованих конструкцій за допомогою сітки з вуглецевого волокна, 

втопленої у цементний розчин (FRCM) 
 
Опис продукту 
 
Ruredil X Mesh C10/M25 є системою, що складається із сітки вуглецевого волокна (укріплюючий елемент), а також 
мінерального розчину, який з’єднує сітку з бетонною основою. 
Ruredil X Mesh C10/M25 є запатентованою системою, що представляє світову інновацію в сфері систем 
конструкційних укріплень. Вона використовує високостійкі вуглецеві волокна.  
На сьогоднішній день вуглецеві волокна, Kevlar, скляні волокна і т. п., у випадку укріплення конструкційних 
елементів  з’єднуються з основою, що укріплюється, за допомогою смол (епоксидна чи поліуретанова смола). Ці 
системи визначаються абревіатурою FRP.  
В системі Ruredil X Mesh C10/M25, на відміну від FRP, застосовується неорганічний розчин, що складається із 
гідравлічного в’яжучого матеріалу та спеціальних добавок, які хімічно, фізично і механічно сумісні з мінеральною 
основою, а саме - цегляним муром. Абревіатура цієї системи – FRCM. 
 
Типове застосування 

 Структурне укріплення мурованих конструкцій, 
 Збільшення стійкості до сейсмічних та парасейсмічних навантажень (напр. гірничі страти) мурованих стін, 
 Укріплення промислових конструкцій. 

 
Пакування, зберігання, дозування, продуктивність 

 Ruredil X Mesh C10: рулон сітки вуглецевого волокна шириною 100 см і довжиною 15 м, 
 Ruredil X Mesh M25: мінеральний розчин на базі цементу, 25 кг мішки, 
 Для 1 рулону Ruredil X Mesh C10 потрібно 7 мішків розчину Ruredil X Mesh M25, 
 Мінеральний розчин Ruredil X Mesh M25 є вразливим до вологи. Його слід зберігати в сухому і закритому 

приміщенні. Після відкриття мішка слід використати увесь його вміст, 
 Зберігати при температурі від + 5 0С до + 40 0С. 

 
Консистенція Пластична* 

Розливання = 50 % 
Питома вага свіжо заправленого розчину г/см3 1,75 ± 0,05 
Добавка води для приготування на 100 кг Ruredil X Mesh M25 25-27 
Розхід кг/м2/мм (сухий продукт) 1,405 – 1,480 
Літри свіжого розчину на 100 кг Ruredil X Mesh M25 70-72 
 
 
Переваги по відношенню до систем FRP 
    
Система Ruredil X Mesh C10/M25 має наступні переваги над системами FRP, що використовують епоксидну чи 
поліуретанову смолу: 

 Вогнестійкість ідентична до стійкості цегляної основи 
Системи FRP втрачають свої структурні властивості під час пожежі в результаті низької стійкості до високої 
температури смол, що використовуються для кріплення волокна чи тканини до конструкції. Смоли (поліуретанові 
та епоксидні) втрачають свої структурні властивості при температурі від +110 0С до +150 0С. 

 Можливість накладання на вологу основу 
Системи FRP зазвичай накладаються, якщо основа суха, оскільки смоли (поліуретанові та епоксидні) не 
каталізують в присутності води. Ця вимога відсутня в системі FRCM. 

 Легке накладання навіть на нерівні та нерегулярні основи 
Мінеральний шар розчину вирівнює нерівності основи. А тому немає потреби в попередньому вигладжуванні 
основи, так як це має місце у випадку аплікацій систем FRP. 

 Легке виконання 
Матеріал змішується з водою, кількість якої визначена в технічній карті. Отриманий розчин накладається як 
звичайний цементний розчин, після чого на нього насаджується (топиться в ньому) сітка з вуглецевого волокна. 



 Обробка 
Немає великої різниці в застосуванні системи при діапазоні температур від + 5 0С до + 40 0С. 
В системі FRP, враховуючи застосування органічних смол, такий діапазон температури є дуже обмежений. 
 
 
Це безпечний продукт на відміну від смол, застосовуваних в системах FRP 
 
Накладаючи розчин Ruredil X Mesh M25, достатньо дотримуватися звичайних інструкцій, що стосуються 
використання цементних розчинів. 
 
Інструменти, що використовуються при накладанні, можна змити водою 
 
Системи FRP вимагають використання спеціальних розчинників, а в багатьох випадках інструменти не можна 
використовувати знову. 
 
Рекомендації щодо застосування 
 
а) Підготовка основи 
Основу слід підготовити методами, відповідними для її типу і стану. Слід: 

- усунути наявну штукатурку (якщо така залишалася); 
- усунути з мурованої конструкції пилюку, рихлі частини, масляні плями і т.п.; 
- поправити серйозні втрати в мурі, використовуючи розчини Rurewall. 

 
б) Підготовка розчину 
Розчин готується наступним чином: 

- слід влити до мішалки приблизно 90 % рекомендованої в технічній карті кількості води; 
- до мішалки рівномірно всипається сухий розчин Ruredil X Mesh M25, при цьому одночасно вимішуючи його, 

щоб уникнути виникнення грудок; 
- слід вимішувати протягом 2 – 3 хвилин, додаючи потім решту води і після цього 3 – 4 хвилин вимішувати 

далі, аж до моменту отримання відповідної консистенції розчину; 
- таким чином отриманий розчин слід залишити на 5 – 10 хвилин. Відразу ж перед використанням слід знову 

змішувати протягом 1 хвилини. 
Готовий до використання розчин повинен бути накладений обережно, способом, рекомендованим в технічній карті. 
Мінімально більша кількість води, незважаючи на рекомендації технічної карти, може бути необхідна при високих 
температурах, або мінімально менша – при низьких температурах. 
 
в) Вплив температури 
Рекомендується застосовувати продукт при температурі в діапазоні від +5 0С до + 35 0С; нижчі температури (4-10 
0С) значно сповільнюють час схоплення цементу, натомість при вищих температурах (35-50 0С) не можна 
застосовувати розчин. 
 
г) Накладання розчину Ruredil X Mesh M25 
Слід зволожити основу, а потім гладкою металевою кельнею накласти розчин Ruredil X Mesh M25 шаром 
товщиною 3 мм. Відразу ж втопити в ньому сітку Ruredil X Mesh С10 і прикрити її другим шаром розчину Ruredil X 
Mesh M25 товщиною 3 мм. 
 
д) Накладання сітки Ruredil X Mesh С10 
Сітку Ruredil X Mesh С10 слід накладати зорієнтованою під кутом 00/900 до країв конструкційного елементу. 
Якщо є потреба в другому шарі сітки Ruredil X Mesh С10, слід повторити дії, описані вище, накладаючи сітку 
Ruredil X Mesh С10, зорієнтовану під кутом + 450/-450 по відношенню до першого шару сітки (або під іншим кутом, 
рекомендованим проектантом). Завжди накладається свіжий розчин на свіжий. В кожному шарі, в місцях 
можливого з’єднання сітки, виконується накладка довжиною 7 – 8 см. 
 
е) Догляд 
Не слід накладати систему Ruredil X Mesh С10/M25 в місцях сильної інсоляції, виникнення вітру і дощу. Такі місця 
повинні мати відповідний захист. 
 
Властивості 

 Механічні властивості вуглецевого волокна, використаного в сітці Ruredil X Mesh С10 
 
Навантаження на розтяг при обривах (МПа) 4 800 
Модуль пружності (ГПа) 240 
Густина волокон (г/см3) 1,78 
Видовження при розриві (%) 1,8 

 



 Властивості сітки Ruredil X Mesh С10 
 
Вага вуглецевих волокон в сітці (г/м2) 168 
Розрахункова товщина перерізу вуглецевих волокон в 
напрямку 00 чи 900 (мм) 

0,047 

Розривне навантаження в напрямку 00 і 900 (кг/см)* > 160 
 
* Розривна сила по відношенню до одиничної ширини приблизно 1 см 
 
Рисунок 1 

 
 Властивості розчину Ruredil X Mesh М25 

 
Міцність на стиск (Н/мм2) 38 
Міцність на згин (Н/мм2) 7,5 
Модуль пружності (МПа) 15 000 
* Значення через 28 днів 
 
Механічні властивості нової системи укріплень мурованих конструкцій 
 
Система Ruredil X Mesh C10/M25 складається із мінерального розчину, в якому втоплено один або два шари сітки 
з вуглецевого волокна з квадратними вічками. Таке укріплення виконується в умовах будівництва безпосередньо 
на мурі. Товщина шару укріплення становить приблизно від 1 до 2 см. Якщо є два шари сітки, тоді вони 
укладаються наступним чином: перша сітка з її паралельним сплетенням укладається під прямим кутом до швів 
між цеглами, друга сітка укладається поверненою на 450 по відношенню до сплетення першого шару сітки або 
поверненою під іншим кутом, встановленим проектантом. 
Система Ruredil X Mesh C10/M25 забезпечує відмінну взаємодію укріплення з цегляною основою. Таким чином 
отримується зростання стійкості муру. Під час перевантаження конструкції не відбувається розшарування на стику 
укріплення з муром, а тільки виникають тріщини, що проходять через муровану конструкцію і укріплення. 
Для визначення коефіцієнта Т, що характеризує опір мурованої конструкції до зсуву стіні, проведено дослідження 
на секторах цегляного муру розмірами 47 х 47 х 10,5 см. 
Було взято дев’ять зразків з наступними характеристиками: 

- мур без укріплення (2 зразки); 
- одинична сітка в укріплювальному шарі, укладеному з однієї сторони муру (2 зразки); 
- подвійна сітка з нахилом 00/900 і +450/-450, в укріплювальному шарі, укладеному з однієї сторони муру (2 

зразки); 
- подвійні сітка з нахилом 00/900 і +450/-450, в укріплювальних шарах, укладених з двох сторін муру (3 зразки); 

 
Рисунок 2                              Одностороннє        Двостороннє укріплення    

 



                                                     
Рис. 2 представляє так званий тест на „зсув“: напрямок в’язки муру, пункт прикладення навантаження та схеми 
застосування укріплень. 
Таблиця 3 представляє значення коефіцієнта Т в залежності від застосованих схем украплень. 
 
Табл. 3 
 

Зразок Pмакс  [Н] 
(середнє 
значення) 

f1 
[Н /мм2] 

(середнє 
значення) 

T= 
tki/tko 

(середнє 
значення) 

tk 
[Н /мм2] 

(середнє 
значення) 

Ref. 35 х 103 0,37 1,00 0,33 
US 54,15 х 103 0,57 1,55 0,51 
UD 94,2 х 103 0,99 2,69 0,90 
BD 122,9 х 103 1,29 3,51 1,18 
 
Де, 
 
tko значення зсувного напруження моделі муру без укріплення; 
tki значення зсувного напруження n-ої моделі муру з укріпленням; 
h середня товщина плити h = 467,5 мм; 
tk критичне зсувне напруження; 
Pмакс максимальне навантаження; 
f1 опір муру до розтягу; 
US зразок з одним шаром сітки з однієї сторони; 
UD зразок з двома шарами сітки з однієї сторони; 
BD зразок з двома шарами сітки з обох сторін. 
 
Зростання несучої здатності та опору до зсуву і згинання по відношенню до муру без укріплення, у випадку тільки 
одностороннього укріплення муру з одним шаром сітки становить приблизно 50 % і досягає приблизно 250 % для 
двохстороннього укріплення муру з двома шарами сіток з обох сторін. 
 
Значне зростання несучої здатності впливає на зміну способу, яким система реагує на перевантаження, 
створюючи одну головну косу тріщину як в розчині, так і цеглах, повздовж якої появляються паралельні невеликі 
другорядні тріщини. 
 
Укріплення системи Ruredil X Mesh C10/M25 уможливлює зростання несучої здатності мурованої конструкції 
шляхом розкладення напруження при розтягу на більшу площу. Додатково, частина навантаження приймається 
укріпленням завдяки ефекту успішного поєднання укріплення, виконаного з мінерального розчину з втопленим 
одним або двома шарами сітки з вуглецевого волокна, і площі укріплюваної мурованої конструкції. 
 

 Ця властивість робить систему Ruredil X Mesh C10/M25 особливо придатною для укріплення стін будинків, що 
піддаються дії сейсмічних чи парасейсмічних навантажень (наприклад в районах землетрусів, гірничих ударів, 
ударів транспортними засобами , зростання вуличного руху і т.п.). 

 
 
 
 


