
!!!!!!

!!!!!!!!!
! !! MiMesh®OKK

Siatka kompozytowa - górnicza 



Kompozytowa Siatka MiMesh®  
element obudowy kotwiowej i łukowej

MiMesh® OKK75GECON 
MiMesh® OKK75GE 
MiMesh® OKK75GS  
MiMesh® OKK75GEL 
MiMesh® OKK75GSC

Siatka górnicza, okładzinowa, kompozytowa, zwijana oraz w arkuszach do obudowy kotwiowej. Zamiennik siatki stalowej 
typu siatki osłonowej zwijanej do obudowy kotwiowej. Siatki tego typu przeznaczone są jako zabezpieczenie ociosów i 
stropów w obudowie kotwiowej samodzielnej, kotwiowo podporowej lub podporowo kotwiowej przed obrywającymi się 
bryłami węgla, kamienia i innych kopalin w zakładach górniczych. Siatka kompozytowa posiada właściwości sprężyste i 
elastyczne i w odróżnieniu od siatek stalowych znakomicie układa się na nierównościach stropów i ociosów górotworu 
co ułatwia i przyspiesza prace. Dodatkowo siatka kompozytowa odznacza się bardzo niską masą i odpornością na 
korozję oraz związki chemiczne tak kwaśne jak i zasadowe w tym także na duże stężenia solanek. Siatka jest niepalna i 
antyelektrostatyczna. Nie mniej istotny jest fakt, że siatka kompozytowa jest urabialna i może być mielona - rozdrabniana 
z urobkiem oraz urabiana kombajnem. Siatka kompozytowa MiMesh® OKK jest łatwa w transporcie i aplikacji, pakowana 
jest w pakietach na paletach lub w rolkach bez gilzy. 

Charakterystyka siatki MiMesh® typu OKK (GECON, GE,GS)

Charakterystyka siatki MiMesh® typu OKK (GEL,GSC)

Siatka górnicza, okładzinowa - opinkowa, kompozytowa, sztywna, przeznaczona do obudowy łukowej. Zamiennik siatki 
stalowej typu siatek lekkich i ciężkich, zaczepowych, węzłowych i węzłowo - łańcuchowych. Siatki tego typu przeznaczone 
są jako zabezpieczenie ociosów i stropów w obudowie kotwiowej łukowej (ciernej) przed obrywającymi się bryłami 
węgla, kamienia i innych kopalin w zakładach górniczych. Siatka kompozytowa posiada właściwości sprężyste i 
elastyczne i w odróżnieniu od siatek stalowych dzięki innowacyjnemu systemowi zaczepów montażowych typu MONO i 
MULTI pozwala na zwiększenie wydajności zabudowy, a ze względu na 4 razy niższą masę wpływa bezpośrednio na 
korzystniejsze warunki pracy górnika i lekkość całej konstrukcji. Dodatkowym walorem niskiej masy jest ograniczenie 
kosztów logistycznych. Odporność na korozję oraz związki chemiczne tak kwaśne jak i zasadowe w tym także na duże 
stężenia solanek powoduje, że siatka MiMesh® jest długowieczna i nie wymaga wymiany okresowej i naprawy co wpływa 
na oszczędności w perspektywie czasu. Siatka jest niepalna i antyelektrostatyczna i może być stosowana w górniczych 
zakładach zagrożonych wybuchem metanu. Nie mniej istotny jest fakt, że siatka kompozytowa jest urabialna i może być 
mielona - rozdrabniana z urobkiem oraz urabiana kombajnem. Siatka kompozytowa MiMesh® OKK jest łatwa w 
transporcie i aplikacji, pakowana jest w pakietach na paletach. 

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA
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PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA - SIATKA MiMesh®

Siatka MiMesh® - zabezpieczenie stropów i ociosów 

Kompozytowa siatka MiMesh®  

• ważny element obudowy 
kotwiowej i łukowej w kopalniach 
węgla kamiennego i rud

Sprawdza się w każdym głębinowym zakładzie wydobywczym 

Siatka MiMesh®  

• lekka 

• nie koroduje 

• urabialna 

• długowieczna

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA - SIATKA stalowa

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA - SIATKA stalowa

• BEZPIECZEŃSTWO  
• OSZCZĘDNOŚCIOferowane wartości



MiMesh® OKK75GECON

parametry techniczne

• Marka i typ: MiMesh® OKK75GECON (siatka z włókna szklanego w matrycy żywicznej tereftalowej) 

• Wymiar oczka: 75 x 75 mm (+/-5%) 

• Szerokość pasma (pręta poprzecznego i wzdłużnego): 40 mm (+/-5%) 

• Grubość: 1,0 mm (+/-5%) 

• Masa: 0,50 kg/m² (+/-5%) 

• Format (arkusze): 1200 x 1200, 1400 x 1400, 1700 x 1700 mm (oraz inne na zamówienie) 

• Szerokość (rolka): 1200, 1400, 1700 mm 

• Moment zginający przy ugięciu u=100, Mg (kNm): 1,80 kNm (maksymalna siła obciążenia P= 6,6 kN) 

• Maksymalna siła zrywająca spoinę/węzeł siatki (kN) wzdłużnie / poprzecznie: brak danych 

• Maksymalna siła zrywająca pojedynczego paska (pręta/pasma) siatki, wzdłużnego / poprzecznego (kN): 5,5 / 5,3 kN 

• Wydłużenie przy zerwaniu: nie więcej niż 3,3% (+/-5%) 

• Palność: trudnopalna, nie rozprzestrzeniająca płomienia, samo-gasnąca  (czas palenia: ＜3,2s)  

• Rezystancja powierzchniowa: ＜ 10 ^ 9 Ω  

• Opakowanie: pakiety, palety, rolka (dowolne na życzenie klienta) 

!
Na podstawie badań przeprowadzonych przez Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp.zo.o. Gliwice, raport z badań nr. LL/157/2014



MiMesh® OKK75GE

parametry techniczne

• Marka i typ: MiMesh® OKK75GE (siatka z włókna szklanego w matrycy żywicznej tereftalowej) 

• Wymiar oczka: 75 x 75 mm (+/-5%) 

• Szerokość pasma (pręta poprzecznego i wzdłużnego): 40 mm (+/-5%) 

• Grubość: 2,0 mm (+/-5%) 

• Masa: 1,30 kg/m² (+/-5%) 

• Format (arkusze): 1200 x 1200, 1400 x 1400, 1700 x 1700 mm (oraz inne na zamówienie) 

• Szerokość (rolka): 1200, 1400, 1700 mm 

• Moment zginający przy ugięciu u=100, Mg (kNm): 2,9 kNm (maksymalna siła obciążenia P= 11,4 kN) 

• Maksymalna siła zrywająca spoinę/węzeł siatki (kN) wzdłużnie / poprzecznie: 19/21 kN 

• Maksymalna siła zrywająca pojedynczego paska (pręta/pasma) siatki, wzdłużnego / poprzecznego (kN): 17,8 / 17,2 kN 

• Wydłużenie przy zerwaniu: nie więcej niż 3,3% (+/-5%) 

• Palność: trudnopalna, nie rozprzestrzeniająca płomienia, samo-gasnąca  (czas palenia: ＜4,37s)  

• Rezystancja powierzchniowa: ＜ 10 ^ 9 Ω  

• Opakowanie: pakiety, palety, rolka (dowolne na życzenie klienta) 

!
Na podstawie badań przeprowadzonych przez Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp.zo.o. Gliwice, raport z badań nr. LL/184/2014/A



MiMesh® OKK75GS

parametry techniczne

• Marka i typ: MiMesh® OKK75GS (siatka z włókna szklanego w matrycy żywicznej tereftalowej) 

• Wymiar oczka: 75 x 75 mm (+/-5%) 

• Szerokość pasma (pręta poprzecznego i wzdłużnego): 40 mm (+/-5%) 

• Grubość: 4,0 mm (+/-5%) 

• Masa: 2,3 kg/m² (+/-5%) 

• Format (arkusze): 1200 x 1200, 1400 x 1400, 1700 x 1700 mm (oraz inne na zamówienie) 

• Szerokość (rolka): dla tego typu siatki sztywnej pakowanie w rolkę jest niedostępne 

• Moment zginający przy ugięciu u=100, Mg (kNm): 6,4 kNm (maksymalna siła obciążenia P= 25,6 kN) 

• Maksymalna siła zrywająca spoinę/węzeł siatki (kN) wzdłużnie / poprzecznie: 44/45 kN 

• Maksymalna siła zrywająca pojedynczego paska (pręta/pasma) siatki, wzdłużnego / poprzecznego (kN): 33,8 / 33,9 kN 

• Wydłużenie przy zerwaniu: nie więcej niż 3,3% (+/-5%) 

• Palność: trudnopalna, nie rozprzestrzeniająca płomienia, samo-gasnąca  (czas palenia: ＜4,37s) 

• Rezystancja powierzchniowa: ＜ 10 ^ 9 Ω  

• Opakowanie: pakiety, palety (dowolne na życzenie klienta) 

!
Na podstawie badań przeprowadzonych przez Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp.zo.o. Gliwice, raport z badań nr. LL/184/2014/A



MiMesh® OKK75GEL

parametry techniczne

• Marka i typ: MiMesh® OKK75GEL (siatka z włókna szklanego w matrycy żywicznej tereftalowej) 

• Wymiar oczka: 75 x 75 mm (+/-5%) 

• Szerokość pasma (pręta poprzecznego i wzdłużnego): 40 mm (+/-5%) 

• Grubość: 2,1 mm (+/-5%) 

• Masa: 1,74 kg/m² (+/-5%) 

• Format (arkusze): 1200 x 1200, 1400 x 1400, 1700 x 1700 mm (oraz inne na zamówienie) 

• Szerokość (rolka): dla tego typu siatki sztywnej pakowanie w rolkę jest niedostępne 

• Moment zginający przy ugięciu u=100, Mg (kNm): 4,4 kNm (maksymalna siła obciążenia P= 17,6 kN) 

• Maksymalna siła zrywająca spoinę/węzeł siatki (kN) wzdłużnie / poprzecznie: -/- kN 

• Maksymalna siła zrywająca pojedynczego paska (pręta/pasma) siatki, wzdłużnego / poprzecznego (kN): 21,5 / 21,2 kN 

• Wydłużenie przy zerwaniu: nie więcej niż 3,3% (+/-5%) 

• Palność: trudnopalna, nie rozprzestrzeniająca płomienia, samo-gasnąca  (czas palenia: ＜4,37s) 

• Rezystancja powierzchniowa: ＜ 10 ^ 9 Ω  

• Opakowanie: pakiety, palety (dowolne na życzenie klienta) 

!
Na podstawie badań przeprowadzonych przez Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp.zo.o. Gliwice, raport z badań nr. LL/184/2014/A



MiMesh® OKK75GSC

parametry techniczne

• Marka i typ: MiMesh® OKK75GSC (siatka z włókna szklanego w matrycy żywicznej tereftalowej) 

• Wymiar oczka: 75 x 75 mm (+/-5%) 

• Szerokość pasma (pręta poprzecznego i wzdłużnego): 40 mm (+/-5%) 

• Grubość: 5,0 mm (+/-5%) 

• Masa: 3,58 kg/m² (+/-5%) 

• Format (arkusze): 1200 x 1200, 1400 x 1400, 1700 x 1700 mm (oraz inne na zamówienie) 

• Szerokość (rolka): dla tego typu siatki sztywnej pakowanie w rolkę jest niedostępne 

• Moment zginający przy ugięciu u=100, Mg (kNm): 6,7 kNm (maksymalna siła obciążenia P= 26,8 kN) 

• Maksymalna siła zrywająca spoinę/węzeł siatki (kN) wzdłużnie / poprzecznie: -/- kN 

• Maksymalna siła zrywająca pojedynczego paska (pręta/pasma) siatki, wzdłużnego / poprzecznego (kN): 33,8 / 33,9 kN 

• Wydłużenie przy zerwaniu: nie więcej niż 3,3% (+/-5%) 

• Palność: trudnopalna, nie rozprzestrzeniająca płomienia, samo-gasnąca  (czas palenia: ＜4,37s) 

• Rezystancja powierzchniowa: ＜ 10 ^ 9 Ω  

• Opakowanie: pakiety, palety (dowolne na życzenie klienta) 

!
Na podstawie badań przeprowadzonych przez Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp.zo.o. Gliwice, raport z badań nr. LL/184/2014/A





infolinia: +48.519.085.557

gkeec.pl  | info@gkeec.pl

EEC Sp.zo.o. 
Al. Jana Pawła II 80F35 
PL00-175 Warszawa !
Zakład produkcji: 
ul. Trakt Brzeski 85 
PL05-077 ZAKRĘT

Partner:


