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ehtymätön basaltti

Basaltti on suhteellisen uusi tulokas kuituvahvistettujen polymeerien ja rakenteellisten komposiittien 
joukossa. Sen kemiallinen koostumus on samankalainen lasikuidun kanssa, mutta sillä on paremmat lu-
juusominaisuudet, ja lasikuidusta poiketen, sen emäs-, happo- ja suolavastus on erittäin korkea. Ominai-
suuksiensa ansiosta basalttikuitu soveltuukin  erinomaisesti betoni-, silta- ja rannikkorakenteisiin. 

Basaltti on vulkaaninen kivilaji, joka on syntynyt nopeasti maan pinnalla jäähtyneestä laavasta. Se on 
maankuoren yleisin kivilaji. Basalttikiven ominaisuudet vaihtelevat laavan alkuperän, jäähtymisnopeu-
den ja sen mukaan, miten laava aikojen saatossa on altistunut muille elementeille. 

Basalttikuitu valmistetaan kemiallisesti yhteneväisistä basalttikivimuodostelmista. Basalttikivivarannot 
ovat käytännössä ehtymättömät. Basalttikuitu on ympäristöystävällinen ja kierrätettävä. Ominaisuuk-
siensa puolesta se on korkeatasoinen, mutta samalla edullinen. Basalttikuitu onkin nimetty vuosituhan-
nen uudeksi materiaaliksi. 

Basalttikuitu on tulevaisuuden materiaali, ja juuri siksi päivittäiseen toimintaamme kuuluuvat basalttite-
ollisuuden kehittäminen, korkealaatuisten tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen, tuotantoteknologian 
kehittäminen ja korkeisiin laatustandardeihin pyrkivien yhteistyökumppaneiden hankkiminen.

Vulkaanisesta kivestä valmistet-
tu basalttikuitu on ainutlaatuinen 
materiaali, jonka ominaisuuksissa 
yhdistyvät korkea lujuus, keveys, 
palamattomuus, happo- ja emäskes-
tävyys sekä ympäristöystävällisyys.
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Jatkuva basalttikuitu

Jatkuva basalttikuitu valmistuu luonnollisesti, ilman kemiallisia lisäaineita:

Basalttivarannot ovat rajoittamattomat ja raaka-aine on edullista, kustannusten ollessa alle 5 % tuo-
tannon kokonaiskustannuksista.

Basalttikivisulasta saatuja valmisteita ovat esim.:

Basalttisäie – raaka jatkuva basalttikuitu kerälle kierrettynä. Komposiitit, 
verkot jne. valmistetaan raakasäikeestä.

Basalttikuitulanka – kierrettyjä raakakuitusäikeitä. Lankaa käytetään 
basalttikuitutekstiilien valmistuksessa sekä komposiittivalmisteissa.

Basalttikuitukatke – pienittyä basalttikuitua. Eri asteisesti silputtua 
basalttikuitua käytetään ominaisuuksia muokkaavana lisä-/täyteaineena 
esim. betonin, asfaltin jne. valmistuksessa.

Jatkuvan basalttikuidun edut

kivi tuli

Käyttölämpötila -260–+700 °C 

Korkea mekaaninen lujuus

Korkea kemikaalinkestävyys

Ympäristöystävällisyys ja turvallisuus

Yhteensopiva kaikkien hartsien ja 
kuitujen kanssa

Korkea äänen absorptio

Alhainen veden absorptio
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Basalttikomposiittitanko

Basalttikomposiittitanko on jatkuvakierteinen 
sauva. Tehdaspituus voi olla mikä tahansa ja hal-
kaisija ≤ 36 mm. Se valmistetaan basalttimuovi-
komposiittimateriaalista; se on erittäin vahva ja 
ruostumaton. Basalttikomposiittitangon vetolu-
juus on terästankoon verrattuna kolminkertai-
nen. Korrroosionkestävyydeltään basalttikompo-
siittitanko vastaa hyvää ruostumatonta terästä, 
mutta painoltaan, vahvuussuhteessa, se on 9 ker-
taa kevyempi.

Basalttikomposiittitankojen 
edut

• Emäs-happo-, typpioksidi-, hiilidioksidi- ja 
rikkikaasujen kestävyys

• Hygroskooppinen
• Terästä korkeampi vetolujuus (2–6 kertainen)
• Neljä kertaa terästä kevyempi – kevyempi 

rakenne, ja säästöt logistiikka- ja 
asennuskustannuksissa

• Päästää läpi röntgen- ja radioaaltoja

• Dielektrinen
• Ei johda lämpöä, ei muodosta kylmäsiltaa, 

vähentää rakenteen lämmön hukkaa
• Laajenemisaste on samaa luokkaa betonin 

kanssa, minkä ansiosta rakenteista ja 
tuotteista tulee käytön kannalta luotettavia ja 
kestäviä.

Basalttikomposiittitankojen ominaisuudet muihin materiaaleihin 
verrattuna

Ø 8 mm:n komposiittitanko vastaa teknisiltä ominaisuuksiltaan Ø 10 mm:n metalli-tankoa. 
Kilometri Ø 8 mm komposiittitankoa painaa 65 kg/km, saman vahvuinen metallitanko painaa 400 kg/
km.

Ominaisuus Metallitanko A-luokka Lasikuitutanko Basalttikomposiittitanko
Materiaali                     Teräs, 35GS, 25G2S Lasikuitulanka käsitelty ter-

mositoutuvalla polymeerilla
Basalttikuitulanka (basaltti-
kierre) käsitelty termositou-
tuvalla polymeerilla

Vetolujuus MPa 590 1200 1400
Kimmokerroin MPa 200000 42000 55000
Venymäkerroin, % 14 2,2 2,2
Tiheys, g/cm³ 7,85 1,8 1,9 - 2
Lineaarinen lämpölaaje-
nemiskerroin αх*10-5/°C

13 - 15 9 -12 9 -12

Korroosion kestävyys Ruostuu Ruosteenkestävä Ruosteenkestävä
Lämmönjohtokyky Johtaa lämpöä Ei johda lämpöä Ei johda lämpöä

Sähkön johtavuus Johtaa sähköä Dielektrinen (ei johda) Dielektrinen (ei johda)
Magneettisuus Magneettinen Ei magneettinen Ei magneettinen
Saatavat profiilit, Ø - mm 6 - 80 4 - 32 4 - 32
Pituus 6 - 12 m tangot Pituus asiakkaan tarpeen 

mukaan (vakio: 6 - 12 m tan-
got, mikä tahansa halkaisija, 
tai kerässä Ø 4 - 10 mm

Pituus asiakkaan tarpeen 
mukaan (vakio: 6 - 12 m tan-
got, mikä tahansa halkaisija, 
tai kerässä Ø 4 - 10 mm

Ympäristöystävällisyys Ympäristöystävällinen Ympäristöystävällinen Ympäristöystävällinen
Elinkaari Rakennusmääräysten mu-

kainen
Arvio vähintään 50 vuotta Arvio vähintään 50 vuotta
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vahvuuksien vastaavuudet 

Basalttikomposiittitankojen käyttökohteet

Komposiittitankoa käytetään joustavana vahvis-
teena kolmikerroksisissa seinärakenteissa niin 
asuin-, teollisuus- ja maatalousrakentamisen koh-
teissa. Se soveltuu käytettäväksi niin kantavissa-, 
julkisivuverhoilu- ja kiinteissä eristekerroksissa 
sekä raskas- että kevytbetonirakenteissa (siporex, 

lattialaatat, kattolaatat, yhtenäiset perustukset). 
Sitä käytetään myös tienrakennustöissä asfaltin 
ja betonisten jalkakäytävien vahvistamiseen. Ha-
javirralle altistuvat rakenteet ja röntgenläpäise-
vyyttä vaativat laitokset ovat myös sopivia basalt-
tikomposiittitankojen käyttökohteita.

komposiittitanko terästanko laatu a-iii (a400c)
tuote Ø, mm Paino,

kg/m
Metriä / 1000 kg tuote Ø, mm Paino,

kg/m
Metriä / 1000 kg

basaltti/lasikuitu 4 0,02 50 000 a-iii (a400c) 6 0,22 4 504,5
basaltti/lasikuitu 6 0,04 25 000 a-iii (a400c) 8 0,40 2 531,7
basaltti/lasikuitu 7 0,06 16 667 a-iii (a400c) 10 0,62 1 620,8
basaltti/lasikuitu 8 0,08 12 500 a-iii (a400c) 12 0,89 1 126,1
basaltti/lasikuitu 10 0,20 5 000 a-iii (a400c) 14 1,21 826,5
basaltti/lasikuitu 12 0,23 4 348 a-iii (a400c) 16 1,58 632,9
basaltti/lasikuitu 14 0,30 3 333 a-iii (a400c) 20 2,00 404,9

basaltti/lasikuitu 16 0,35 2 857 a-iii (a400c) 22 2,47 335,6
basaltti/lasikuitu 18 0,43 2 326 a-iii (a400c) 25 2,98 259,7
basaltti/lasikuitu 20 0,60 1 667 a-iii (a400c) 28 4,83 207,0
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Basalttikuitukatke

Basalttikuitukatke on leikattua basalttifilamenttia. Sitä käytetään lujitemateriaalina asuin- ja teollisuu-
den rakentamisessa betonin ja muovin vahvistamisessa. Basalttikuitukatke on ekologinen materiaali. 
Se kestää mekaanista kulutusta, vettä ja kemikaaleja erittäin hyvin. Basalttikuituvahvistettua betonia 
käytetäänkin erittäin paljon lattioissa, maan- ja kulkuväylien rakentamistöissä. Basalttikuitukatkeen 
käyttö vähentää sementin ja veden menekkiä 15 %.

Basalttikuidun edut

Basalttikuituvahvistetulla betonilla saavutetaan*:

• Jopa viisinkertainen betonin kestävyys
• Jopa 500 sykliä suurempi pakkasenkestävyys
• 20–50 %:n korkeampi puristuslujuus
• Kaksinkertainen murtumiskestävyys
• 30–40 % korkeampi taivutusvetolujuus
• Viisinkertainen iskunkesto
• 50 % korkeampi veden kestävyys
• 15 % pienempi sementtimenekki ja 15 % pienempi veden kulutus

* Vahvistamattomaan betoniin verrattuna
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ominaisuudet

Basalttikuitu on vahvempaa kuin teräs- ja polypropyleenikuitu. Lasikuituun verrattuna, basalttikuidun 
venymä on alhaisempi, tämän ansiosta kuormitukselle altistuva betoni murtuu vähemmän ja/tai ku-
tistuu vähemmän.

Ominaisuus      Basalttikuitu Polypropyleenikuitu Lasikuitu Teräskuitu

Materiaali Basalttikuitu Polypropyleeni Lasikuitu Hiiliteräslanka
Vetolujuus, MPа 3500 150 - 600 1500 - 3500 600 - 1500

Kuidun halkaisija 13 - 17 μm 10 - 25 μm 13 - 15 μm 0,5 - 1,2 mm
Kuidun pituus 3,2 - 15,7 mm 6 - 18 mm 4,5 - 18 mm 30 - 50 mm
Kimmokerroin, GPа Ei alle 75 35 75 190
Venymäkerroin, % 3,2 20 - 150 4,5 3 - 4
Sulamislämpötila, °С 1450 160 860 1550
Emäs- ja korroosiovastus Korkea Korkea Vain emäksen kestävä Alhainen
Tiheys, g/cm³ 2,60 0,91 2,60 7,80

Kuitukatkeen menekki betonin valmistuksessa

Betonirakenteen tyyppi, käyttökohde Basalttikuidun menekki Suositeltu pituus 
ja halkaisija

Lattiamassat, teolliset lattiat kiinteä käsitelty alusta 1 % sementin painosta
(metallitangon sijaan)

12 – 24 mm
16-17 μm

Kovalle kuormitukselle altistuvat teollisuuslattiat käsittele-
mätön alusta

1 % sementin painosta 
(tangon ja verkon kanssa)

12 – 24 mm
16-23 μm

Välilaatat, pylväät, vahvistettu betonirunko 1, 5 kg / m³ 12 – 24 mm
16-23 μm

Rakennukset ja rakenteet perustat 1,5–2 kg / m³ 12 – 24 mm
16-23 μm

Tienrakennus tietyömaat 1 % sementin painosta
(metallitangon sijaan)

12 – 24 mm
16-23 μm

Rappausratkaisut 0,6 % sementin painosta 6 mm
16 μm

Solubetonituotteet (vaahtobetoni, siporex) 0,25–0,4 % sementin painosta 6- 12 mm
16 μm

Basalttikuitukatkeen käyttökohteet

Basalttikuitu kestää erittäin hyvin mekaanista kulu-
tusta, sen vuoksi basalttikuituvahvistettua betonia 
käytetään paljon lattioissa ja suurelle kuormituk-
selle altistuvissa maan- ja kulkuväylien rakennus-
kohteissa. Basalttikuitubetonia käytetään maanjä-
ristyksen kestävissä rakenteissa, sotilastukikohdis-
sa ja syövyttäviä aineita ja hankaavia ainesosia si-
sältäviä nesteitä kuljettavissa betoniputkissa. Erit-
täin voimakkaiden aineiden kesto ja hygroskoop-
piset ominaisuudet tekevät basalttikuidusta kor-
vaamattoman hydraulisten rakenteiden ja aallonmurtajien valmistuksessa. ”Kuivaa” vettähylkivällä lii-
mausaineella käsiteltyä kuitua käytetään jarrupalojen ja neulatun kangasmateriaalin valmistuksessa.
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Basalttikuituverkko

Basalttikuituverkko on tehokas ja edullinen vaihtoehto tavanomaiselle metalliverkolle. Se soveltuu 
käytettäväksi infra-, kaivos- ja talonrakennuksessa, saneeraus- ja jälleenrakennustöissä. Basalttikuitu-
verkko on helppo käsitellä ja asentaa. Tienrakennuksessa, verkko jakaa pintakuormituksen tasaisesti 
koko pinta-alalle ja parantaa pintarakenteen vetolujuutta. Kaivoksissa basaltti-/polyesteriverkko te-
hostaa, helpottaa louhinnan aikaista seinämien ja kattojen kiinnitystyötä. Kevyt verkko on myös pai-
navampaa teräsverkkoa turvallisempi. Talonrakennuksessa rappaus- ja lujitusverkkona, basalttiverkko 
on kevyt, kestävä ja ympäristöystävällinen vaihtoehto. Verkon tiheys, silmäkoko ja koostumus vaihte-
lee käyttökohteesta riippuen.

Tekniset tiedot

Verkon tyyppi Geoverkko Basaltiverkko 
Polyesteri kai-
vosverkko Polyesteriverkko Basaltti

tienrakennus kaivoksen seinämän vahvistus seinämän vakaut-
taminen L–>2,5 m

kaivoksen kupolin va-
kauttaminen

rakennusverkko

Verkon luokka 50(25) 100(40) 150(40)

SBS
100/100
-
50(380)

SBS
70/70
- 
50(380)

SBS
40/40
-
45(250)

SBS
50/50
- 
45(250)

SPS
50/50
- 
45(250)

SPS
80/80
- 
45(250)

SPS
200/200

SPS
800/800

SPS
600/4 50/25 100/25

Paino g/m² 250 500 750 950 750 350 370 380 450 1700 5500 3000 250 250

Murtumis-
kuorma ≥ kN/m

pitkittäin 50 100 150 100 70 40 50 50 80 200 800 600 50 100

poikittain 50 100 150 100 70 40 50 50 80 200 800 400 50 100

Murtovenymä 
≤, %

pitkittäin 3 3 3 4 4 4 4 11 11 11 11 11 3 3

poikittain 3 3 3 4 4 4 4 11 11 11 11 11 3 3

Vetolujuuden hyväksyt-
tävä heikentyminen 25 
jäätymis-sulamissyklin 
jälkeen ≤, %

5 5 5 5 5

Syttymisen yhteydessä 
häviävien aineiden mas-
saosuus ≥, %

18 18 18

Solujen seinämien mitat 
pitkin avvointa alaa (±2 
%), mm (±2 %), mm

25 40 40 50 50 45 45 45 45 30 40 40
25 x 12
25 x 25
(14 x 8)
(4 x 4)

25 x 25
50 x 50

Rullan enimmäisleveys 
(±2 %), cm 540 540 540 380 470 250 250 250 250 alle alle alle 540 540

Basalttiverkon edut

• Korkea lujuus ja venymä- ja murtumavastus kovan kuormituksen alla
• Tasainen kuormituksen jakautuminen koko pinnan alalle
• Iskunkestävyys suurilla kuormilla
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• Täysin ympäristöystävällinen
• Kestää kemikaaleja ja muita voimakkaita aineita
• Vedenkestävä, ei varastoi vettä, vesi valuu vapaasti verkon läpi
• Paloturvallinen ja tulenkestävä
• Hylkii mikrobikasvustoa ja pienjyrsijöitä
• Helppo asentaa ja purkaa
• Edullinen tienrakennustöissä
• Kestää sään- ja lämpötilan vaihteluja sekä asennuksen aikaisia äärilämpötiloja
• Pitkä elinkaari, 35–40 vuotta.

Basalttiverkon käyttökohteet

Basalttiverkkoa käytetään tienrakennuksessa ja kaivosteollisuudessa. Lisäkomponenttina vaahtohark-
kojen, solubetoniseinäharkkojen ja muototiilten vahvistuksessa. Rappausverkkona julkisivutöissä pin-
taverhouksen alla. Alhaisen lämmönjohtavuuden omaavien paneelien valmistuksessa. Kivirakenteissa 
horisontaalisten saumojen vahvistamisessa. Lattiavalujen vahvistamiseen sääolosuhteista riippumat-
ta. Suurkivi- tai harkkoverhoilun ja alustan välissä kiinnityselementtinä.
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Basalttitekstiili

Basalttitekstiilin ominaisuudet ovat moninaiset: se on ympäristöystävällinen materiaali – se valmiste-
taan luonnon basalttikivestä, se ei päästä minkäänlaisia karsinogeenejä (toisin kuin asbestos), käyttö-
kohteet ovat moninaiset. Basalttitekstiili on yksi parhaimmista lämmöneristysmateriaaleista, sen kor-
kein lämmönvastus ja käyttölämpötila on + 700 °С. Tällaisten kudottujen materiaalien emäs-happo-
vastus on korkea, ne hylkivät myös homesieniä ja muita mikro-organismeja. Basalttitekstiilin elinkaari 
on 50 vuotta.

Basalttitekstiilin edut

• Hyvä tartunta
• Soveltuu käytettäväksi kaikkien hartsityyppien kanssa
• Palamaton ja paloa tukahduttava
• Erinomainen vetolujuus
• Kestää korkeita lämpötiloja
• Kestää sähkömagneettista säteilyä
• Kestää erittäin vahvoja aineita
• Kestää täryä ja värinää
• Kestävä (elinkaari vähintään 50 vuotta)
• Ympäristöystävällinen
• Käyttölämpötila -260 – +700 °C
• Korkea kemikaalinen happo-emäs-, meriveden ja suolan kestävyys.

Basalttitekstiilin käyttökohteet

• Epoksi-, polyesteri- ja muilla hartseilla kyllästettyjen komposiittimateriaalien ja rakennemuovien 
vahvistaminen

• Palosuojaus, erilaisten rakenteiden äänen- ja lämmöneristys, lämmöneristysmateriaalien 
koteloiminen jne.

• Betoni- ja teräsbetonirakenteiden vahvistaminen
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• Kuumien pintojen suojaaminen (lattianvälipintojen suojaaminen kuumilta putkilta, seinien 
suojaaminen uunien ja takkojen lähellä)

• Lämmöneristäminen hitsaustöissä
• Palonkestävien vaatteiden, verhojen ja kaihtimien valmistaminen
• Tuulienergiageneraattoreiden aerodynaamiset siivet ja putket
• Lentokone- ja helikopterirungot, roottorit, siivet, suojaprofiilit, istuimet
• Vesialusten rungot
• Ajoneuvojen osat, kylmäsäiliöt
• Syövyttäviä aineita sisältävät tankit ja putket
• Urheiluvälineet
• Raajaproteesit, hoitolaitteet

Tekniset tiedot

Tuote Tekstiilityyppi
Pinnan tiheys g/m² Langantiheys / tuuma

Kudoslanka
Rullan 
leveys 

cm       loimi kude yht. loimi kude
ONPP-B-10-380-KV41 Yhdensuuntainen 315 55 380 10 12 Polyester 76 dtex 125
ONPP-B-10-540-KV41 Yhdensuuntainen 475 55 540 10 12 Polyester 76 dtex 125
BNPP-B-10-400-KV41 Biaksaalinen 200 190 400 10 12 Polyester 76 dtex 125
BNPP-B-10-610-KV41 Biaksaalinen 315 285 610 10 12 Polyester 76 dtex 125

Tuote Tekstiilityyppi Kudonta Loimen katkeamiskuorma
kude, H

Pintapaino
g/m²

Paksuus,
mm       

Leveys, 
cm

BT-100 Strukturaalinen satiini 5/3 1715 980 380 (+/- 25) 0,29 +/- 0,03 100
TBK-100 Strukturaalinen tavallinen 784 784 210 (+/- 20) 0,19 +/- 0,025 100
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