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Технологія ремонту тріщин у цегляній 
кладці STATI Bar спеціально розроблена 
для ремонту будь-якого типу будівель із 
цегли й каменю – від історичних до су-
часних, від приватних до громадських.

Стратегія STATI Bar ґрунтується на тому, 
що кожна будівля у процесі експлуатації 
в межах своїх геометричних параметрів 
піддається певним деформаціям, що 
виникають з безлічі різних причин. Зав-
дяки особливій конструкції застосування 
спіральних анкерів у ремонті тріщин і по-
шкоджень дає можливість стабілізувати і 
надійно з‘єднати елементи кладки, збе-
рігаючи їх погоджену еластичність і здат-
ність сприймати та передавати природні 

деформації, що виникають у процесі екс-
плуатації будівлі.

При виконанні ремонтних робіт із засто-
суванням технології STATI Bar спіральні 
анкери і спіральна арматура зашпарову-
ються в попередньо підготовлені вузькі 
пази шириною не більше ніж 10 мм або 
анкерні отвори з максимальним діаме-
тром не більше ніж 14 мм. Глибина па-
зів може досягати 140 мм, що дозволяє 
здійснювати ремонт без видалення шту-
катурного шару, наприклад такого, що 
має історичну цінність, а також уникну-
ти повторного оштукатурювання всього 
фасаду ремонтованої будівлі. На неош-
тукатурених фасадах чи конструкційних 
елементах, виконаних із природного ка-
меню, встановлення армувальних еле-
ментів проводиться безпосередньо в 
розчинові шви, завдяки чому відсутні ви-
димі сліди ремонту.

Монтаж спіральних анкерів і спіральної 
є прихованим, не порушує структуру 
цегляної або кам‘яної кладки і не спри-
чиняє негативного впливу на неї. При 
цьому більша частина операцій з ремон-
ту тріщин і підсилення цегляної кладки 
здійснюється з зовнішнього боку буді-
вель.

Унікальні властивості й висока функці-
ональність кожного з компонентів, що є 
важливими складовими частинами тех-
нології STATI Bar, дозволяють досягати 
найефективніших результатів у ремонті 
цегляної та кам‘яної кладки, відновлюю-
чи цілісність конструкцій, зупиняючи роз-
виток деструктивних процесів, не пору-
шуючи цілісності архітектурного вигляду 
реставрованих об‘єктів.

Більш ніж 20-річний досвід застосуван-
ня технології STATI Bar у Європі й Азії 
зробив її однією з найефективніших ін-
женерно-технічних стратегій ремонту 
тріщин у цегляній кладці.

STATI Bar
Спеціальна неіржавна 
сталь

Попередньо напружена 
конструкція

Особлива спіралеподібна 
форма

Унікальна адгезійна 
система

Реставрація, ремонт, 
підсилення

Технологія ремонту Stati-CAL:
Технологія ремонту складається з компонентів системи, що використовуються 
в різних комбінаціях залежно від технічного рішення поставленого інженерного 
завдання:

• STATI Pile – спіральні анкери і ремонтні зв‘язки для з‘єднання конструкцій 
і підсилення елементів кладки (неіржавна сталь, діаметр 8–10 мм, довжина 
50–400 мм).

• STATI Bar – спіральна арматура для ремонту тріщин, підсилення кладки й 
організації деформаційних швів (неіржавна сталь, діаметр 6–8 мм, довжина 
1000–10 000 мм).

• STATI Pile – спіральні палі для встановлення в ґрунт. Служать для стабілізації 
фундаментів і основ (алюмінієво-магнієвий сплав, діаметр 60 і 100 мм, дов-
жина 1000 мм).

• StatiCAL, РЕ, PESF, VESF – двокомпонентні хімічні анкерні суміші для засто-
сування в різних видах стінових кладкових матеріалів.

• StatiCAL GROUT (30N) – двокомпонентна суміш для заповнення розчинових 
швів з метою підсилення і ремонту тріщин у цегляній та кам‘яній кладці (само-
розширювальна, тиксотропна, можливість глибокого ін’єктування).

• StatiCAL GROUT (L) – двокомпонентна суміш, спеціально розроблена для 
«делікатного» ремонту історичної кладки (тиксотропна, можливість ін’єкту-
вання).

Ремонт тріщин
Зміцнення по полю 

стіни. Обв‘язування 
конструкцій по периметру
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Ремонт кутів
З‘єднання бутової та 
цегляної кладки
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Ремонт тріщин і 
підсилення рядових 
цегляних перемичок
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Ремонт і підсилення 
аркових цегляних

конструкцій – променеве 
з‘єднання
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Ремонт клинчастих 
лучкових і аркових 
перемичок
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Кріплення решетування 
крізь утеплювач у скатному 
черепичному даху

З‘єднання зовнішніх стін 
з дерев‘яними балками 
перекриттів

Ремонт і підсилення 
аркових цегляних

конструкцій – променеве 
з‘єднання
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Ремонт і підсилення 
аркових цегляних

конструкцій – променеве 
з‘єднання
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Переваги:
1) Швидкий монтаж
2) Не викликає напруження 

у матеріалі
3) Зберігає природні 

деформації кладки
4) Можливість ремонту 

в будовах, що 
експлуатуються


