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GRP - Glass reinforced plastics
GRP är ett kompositmaterial sammansatt
av glasfiber och olika typer av härdplaster.
Glasfibrerna anger styrkan och styvheten på
den färdiga konstruktionen, medans de olika
härdplasterna ger olika grader av kemisk
resistens och brandhämmande egenskaper.
Kombinationen av glasfiber och härdplast
resulterar i ett konstruktionsmaterial med
mycket framstående egenskaper:
• Låg vikt (GRP väger 1/3 mindre än
motsvarande stålgaller).
• Utmärkta mekaniska egenskaper.
• Utmärkt korrosionsmotstånd och kemisk
resistens.
• Konkurrenskraftigt pris i förhållande till stål
och aluminium.
• Låg termisk utvidgning.
• Transparent mot radar och elektromagnetiska
vågor.
• Elektriskt isolerande.
• Återvinningsbart

Våra GRP galler levereras i många olika
dimensioner och med olika ytstrukturer.
Dessutom kan vi erbjuda formatkapning enligt
mått om så önskas. Vi har ett brett urval av
standardgaller i lager, men kan också beställa
nästintill vad du önskar från vår fabrik i Kina.
Våra galler i Isophtalisk Polyester och Vinylester
är DNV certifierade. Fenolimpregnerade galler
är godkända av USCG (United States Coast
Guard).
Vi kan också erbjuda trappräcken, ledstänger,
stegar och säkerhetsgrindar efter just dina
behov.
I den här foldern visar vi upp några referenser
på typiska användningsområden, där GRP är ett
mycket bra alternativ till traditionella material.
Besök även www.vink.se för mer information.

Trapp hos Borregaard
Borregaard är ett av världens mest avancerade
bioraffinaderi. Till deras norska anläggning
har Vink levererat en ny trappkonstrution. Den
tidigare trappan i galvaniserad stål behövde
ersättas, eftersom den utsatta mijön hade fått
trappan att rosta sönder. Vink har levererat
GRP galler till Borregaard under flera år. Därför
föll det sig naturligt att välja GRP - den mest
underhållsfria lösningen till en ny trappa.

Trappkonstruktionen gjordes i isophtals polyesterharts.
Detta ger materialet mycket goda brandegenskaper och påverkas nästan inte alls av den
frätande miljön.

Baserat på ritningar av befintliga trappor och
ritning på själva byggnaden togs en lösning
fram, helt enligt nuvarande EU-regler. Detta
gjordes av Vink Norge, tillsammans med den
tekniska avdelningen på Vink Belgien, som har
många års erfarenhet av att konstruera och
leverera applikationer i GRP.

”

Traditionella material som används
inom industrin är ofta tunga, rostar
och slits snabbt ut. Plast kan vara
en konstnadseffektiv och mer
hållbar lösning i tuffa miljöer.

”

Underjordisk gångbro
En 21 meter lång gångbro byggdes nere i
avloppssystemen i Antwerpen för några år
sedan. Här var utmaningen en nivåskillnad på 2
meter, som skulle överbyggas för att få tillgång
till de äldre delarna av avloppssystemet.
Lösningen blev en 21 meter lång gångbro, med
en bredd på 1,5 meter och ledstänger längs
sidorna.

Eftersom detta projekt var underjordiskt och i
en mycket fuktig miljö, beslutade man sig på ett
tidigt stadium att välja en lösning i GRP.
GRP rostar inte och attackeras inte av bakterier,
vilket ger näst intill obefintliga underhållskostnader.
En annan anledning till valet av GRP var dess
låga vikt, som kraftigt reducerar installationskostnaderna.

”

GRP är ett utmärkt material att
använda i underjordiska miljöer. Den
låga vikten reducerar installationskostnaderna.

”

Cykelställ
Vink i Belgien tog saken i egna händer och valde
GRP för ett cykelställ utanför kontorsbyggnaden
i Heist op den Berg.

GRP:s låga materialvikt hjälpte till att begränsa
antalet fästpunkter och dessutom har en
GRP-materialkonstruktion, extremt låga
underhållskostnader.

Många av Vinks anställda cyklar till och från
jobbet varje dag. Med sin erfarenhet av konstruktioner i GRP i bagaget, beslutade företaget
att bygga ett nytt cykelställ i samma material.

Cykelkuren tål alla slags väderlekar. Den är
både praktisk och har blivit ett lyft för hela
kontorsbyggnaden.

Skivor i polykarbonat användes som tak. Räcket
innehåller 2 olika maskstorlekar och installerades med ett ergonomiskt handgaller.

”

En cykelkur som tål alla slags
väderlekar och som inte rostar.
Specialbyggt helt enligt egna
önskemål.

”

Ledstänger i kyltorn
Nya räcken har installerats inuti kyltornet på
Verbrande Brug i Vilvoorde, Belgien.
De tidigare räckena var tillverkade av trä och
som med tiden hade börjat ruttna och var
nödvändiga att ersätta. Man bestämde sig för
räcken i GRP.
Dessutom installerades en gångbro i GRP galler,
mellan de två största vattenbehållarna och två
plattformar.

”

GRP tål både kyla och fukt och
kommer att hålla sig i bra skick år
efter år.

”

Gångbro över järnvägsspår
För några år sedan installerandes en gångväg
över järnvägslinjerna vid järnvägsstationen.
Utmaningarna här var faran för elektriska stötar
för fönsterputsare nära ledningarna.
Dessutom är underhåll på dessa gångvägar
också problematiskt på grund av att tågen hela
tiden passerar.

Lösningen på dessa utmaningar blev en
gångbro i GRP. Materialet leder inte ström och
är underhållsfritt.
Materialets låga vikt gör dessutom att man kan
minska antalet fästpunkter och detta på ett
område där man har begränsad tillgång till just
detta.

”

GRP leder inte ström. Materialet är
också underhållsfritt, så regelbunden tågtrafik är inget problem.

”
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