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Composite

C M Y CM MY CY CMY K

GROSUPLJE
Ljubljana

NOVO
zaščitena

blagovna znamkagradbene folije

tkanine

vrvi

folije

motvozi

zaščita gradbenih odrov

papermatch folija

kontejnerske
vreče

Polipropilenska vlakna za armiranje betona

• istočasna rešitev več problemov gradnje
• zmanjšanje nastanka razpok in mikropor v betonu
• zvišanje tlačne trdnosti betona
• zvišanje upogibne trdnosti betona
• zmanjšanje prepustnosti betona
• povečanje žilavosti, odpornosti na mraz, udarce, abrazijo in drgnjenje
• znižanje potrebnega števila dilatacijskih fug
• povečanje odpornosti proti večini kislin in alkalij
   (odpornost proti koroziji)
• zmanjšanje elastičnega modula, beton je bolj elastičen
• visoka protipožarna odpornost
• zmanjšanje rizika segregacije in pojava krvavljenja betona
• zdravju nenevaren (PP je inerten material)
• enostavna uporaba
• popolna ali delna opustitev železne armature
• zmanjšanje stroškov gradnje
• široka uporabnost
• dobra sposobnost disperzije
• okolju prijazna

veziva

monofilamentna
vlakna

negorljiva
monofilamentna vlakna

fibrilirana
vlakna

negorljiva
fibrilirana vlakna

regenerati

Zastopa in prodaja.
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Namen uporabe:
Dodatek FIBRILs vlaken v betonu zmanjšuje nastajanje razpok in mikropor, ki
nastajajo zaradi različnih vplivov in krčenja med sušenjem betona. S tem se
poviša tudi vodotesnost betona in zniža nevarnost razpada betona zaradi vplivov
zmrzali in vode, ki ga pospešujejo nastale mikropore v betonu v fazi sušenja.

Z dodajanjem vlaken FIBRILs v betonsko mešanico, se poveča tlačna, obrabna
in upogibna trdnost ter zmanjša nastanek razpok v svežem betonu, ki nastajajo
zaradi krčenja betona.

Prav tako vlakna FIBRILs zvišujejo odpornost betona in podaljšujejo porušitveni
čas ob visokih temperaturah v primeru požara.

Veliko število vlaken, ki so razporejena po betonski masi, je s svojo veliko
specifično površino sposobno sprostiti in absorbirati napetosti, ki nastajajo pri
krčenju svežega betona v fazi sušenja.

Vlakna FIBRILs so izdelana iz fibriliranih ali filamentnih polipropilenskih vlaken.
Glede na namene uporabe so izdelana v različnih dolžinah (6, 12, 18, 36, 54
in 66mm.)

Področja uporabe:
Vlakna FIBRILs se uporabljajo pri izdelavi raznih industrijskih podov, tlakov,
estrihov, plošč, brizganih betonov, tunelov, ognjeodpornih lovilnih bazenov, cest,
letališč, silosov, jezov, podpornih zidov, hidroelektrarniških jezov, pregrad,
pristanišč, parkirnih prostorov, podpornih stebrov in robnikov mostov, bazenov
za čistilne naprave, ometov, fasadnih oblog, različnih prefabriciranih betonskih
elementov in vsestransko pri gradnji naselij.

Doziranje:
Vlakna FIBRILs so pakirana v PE embalaži in sicer v količini, ki zagotavlja
optimalne lastnosti za 1 m3. Rezultati testiranja so pokazali, da so optimalne
lastnosti dosežene z dodajanjem 0,91 kg/m3 betona.

Za zahtevnejše in posebne namene se doziranje izvede po projektu.

Vsi ostali dodatki k betonu se uporabljajo enako kot pri navadnem betonu.

Način uporabe:
Vlakna FIBRILs se zameša v betonsko mešanico in meša nekaj minut, dokler
se vlakna homogeno ne razporedijo po betonu. Priporočamo postopno doziranje,
da zagotovimo enakomerno porazdelitev FIBRILs vlaken. Vlakna so odporna
proti poškodbam med mešanjem in ne slabijo kvalitete površin. Uporaba vlaken
FIBRILs je enostavna, saj pri zamešanju ne povzroča težav.

Nega betona je kljub dodatku FIBRILs vlaken izrednega pomena in se izvaja
kot pri običajnem betonu.

Beton s FIBRILs vlakni se lahko vgradi s pomočjo posod, tekočega traku, črpalk
ali kot brizgani beton. Ne poškoduje cevi.

Po uporabi orodje očistite z vodo.
FIBRILs vlakna se skladiščijo v originalni embalaži v suhem prostoru.

               vlakna za armiranje betona
Iz našega širokega proizvodnega programa vam za uporabo v gradbeništvu poleg PE folij, PP in juta vrvi
ter tkanin za zaščito gradbenih odrov, nudimo tudi FIBRILs vlakna za mikroarmiranje betonov. Z dodajanjem
dosežemo izboljšanje mehanskih lastnosi ter odpravo problemov, kot so razpoke v betonu. FIBRILs dodatek
je preverjen v praksi in preizkušen na Zavodu za gradbeništvo Slovenije –ZAG.

Izboljšanje betona
z dodatkom FIBRILs

Razpoke v betonu
brez dodatka FIBRILs

Stalna skrb za kakovost

Širok spekter uporabe

EC IZJAVA O SKLADNOSTI
Izdelek je skladen z zahtevami dodatka ZA 
harmoniziranega standarda 
EN 14889-2:2006 (sistem3)
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