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Využití vláken Contec Fiber AG

CAPRO spol. s r.o. – váš dodavatel speciálních stavebních materiálů a stavební chemie
Capro spol. s r.o., Rudolfovská 103, 370 01  České Budějovice, Česká republika
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Servis & Podpora

• 30 let zkušeností v oblasti syntetických vláken

• Statické kalkulace s 3D metodou

• Podpora ve fázi plánování

• Zákaznický servis na místě (zejména pro počáteční

fáze)

• Reference několika miliónů m² po celé Evropě

Naše motto: Syntetická vlákna všude, kde je to možné, 

ocelová výztuž jenom tam, kde je to nutné
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Mikrovlákna ( < 0.3 mm)

Třída Ia: Mikrovlákna o průměru <0,30 mm; 

vyrobeno jako monofilement

Třída Ib: Mikrovlákna o průměru < 0,30 mm; 

fibrilated

Makrovlákna ( > 0.3 mm)

Třída II: Makrovlákna o průměru > 0,30 mm

Rozdíl

Mikro- vs. Makrovlákna (EN 14889-2)
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Klasifikace

Mikro- / Makrovlákna v souladu s tabulkou ZA.2
(EN 14889-2)

Systém ověřování shody 1:
Pro konstrukční použití v betonu, maltě nebo injektážní směsi

Systém prokazování shody 3:
Pro jiné použití v betonu, maltě nebo injektážní směsi

Zdroj: EN 14889-2:2006

Produkty Contec Fiber AB:

- Concrix ES

- Fibrofor Diamond 38

- Fibrofor High Grade

- Fibrofor Multi
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Technické výhody Ekonomické výhody

Zlepšení technických vlastností

(parametrů) betonu

Snížení doby instalace v důsledku

vyloučení zpevňovacích prací

Snadné zpracování a zpracovatelnost Úspora nákladů díky vyloučení nebo

snížení ocelových výztuh

Vlákno je odolné vůči všem známým

přísadám (odolným vůči kyselinám a 

zásadám)

Snížená logistická cena kvůli nízké

hmotnosti vláken

Bezkorozní povrch betonu Minimální náklady na přidávání vláken z 

důvodu nízké hmotnosti a snadné

manipulace

Snížené smrštění Optimalizace měření betonových prvků na 

základě statických výpočtů

Ekologicky nezávadné a mnohem lepší

vyvážení emisí CO2 než oceli

Snadné zpracování a opětovné použití

recyklovaného betonu

Společné snížení / optimalizace provedení

Možná kombinace s konvenčním

zpevněním
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Použití různých typů vláken

Fibrofor

Multi

Fibrofor

High Grade

Fibrofor

Diamond

Concrix

Z
v
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š
te

v
ý
k
o

n

Třída I Třída II

Systém prokazování shody 3 Systém prokazování shody 1

Včetně strukturálního výpočtu podle EuroCode
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Oblasti použití

Prefabrikované 
výrobky

Průmyslové 
podlahy a desky

Dopravní oblasti

Logistické oblasti
Betony 

nepropustné pro 
vodu

Betonové 
fundamenty

Stříkané betony
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Prefabrikované prvky
(Mikro-/Makrovlákna)

• Zvýšení mechanických vlastností betonu

• Omezení šířky trhliny ve smršťování

• Povrch bez korozi

• Výměna výztuže (kompletní nebo snížená)

• Úspory nákladů na pracovní a materiálové náklady
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Průmyslové podlahy a desky
(Mikro-/Makrovlákna)

• Zvýšení mechanických vlastností betonu

• Výpočet založený na evropské směrnici EC2

• Omezení šířky trhliny v plastickém smrštění

• Zvyšte odolnost proti oděru

• Povrch bez korozi

• Výměna výztuže (kompletní nebo snížená) i při vysokém

zatížení

• Úspory nákladů na pracovní a materiálové náklady

• Bezespárové provedení snížení údržby
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Dopravní oblasti
(Mikro-/Makrovlákna)

• Zvýšení mechanických vlastností betonu

• Omezení šířky trhliny v plastickém smrštění

• Povrch bez korozi

• Výměna výztuže (kompletní nebo snížená)

• Úspory nákladů na pracovní a materiálové náklady

• Krátká doba instalace
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Logistické oblasti(např. Přístavy)
(Mikro-/Makrovlákna)

• Zvýšení mechanických vlastností betonu

• Omezení šířky trhliny v plastickém smrštění

• Povrch bez korozi

• Výměna výztuže

• Úspory nákladů na pracovní, dopravní a materiálové náklady

• Rychlejší práce díky menšímu úsilí při instalaci
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Betony nepropustné pro vodu
(Mikro-/Makrovlákna)

• Zvýšení mechanických vlastností betonu

• Omezení šířky trhliny v plastickém smrštění

• Povrch bez korozi

• Zvýšená odolnost vůči agresivní vodě

• Výměna výztuže

• Úspory nákladů na pracovní, dopravní a materiálové náklady

• Rychlejší práce díky menšímu úsilí při instalaci
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Betonové fundamenty
(Makrovlákna)

• Zvýšení mechanických vlastností betonu

• Odstranění elektromagnetického rušení signálních systémů

• Povrch bez korozi

• Zvýšená chemická odolnost

• Výměna výztuže

• Úspory nákladů na pracovní, dopravní a materiálové náklady

• Rychlejší práce díky nižším nárokům na instalaci zkrácení

doby blokování
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Stříkané betony
(Makrovlákna)

• Vysoká pracovní kapacita při nízkých dávkách vlákna

• Zvýšená chemická odolnost (např. Alkalická, Síranová)

• Výměna výztuže

• Optimální orientace vláken

• Žádné průsaky
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Druhy vláken

Mikrovlákna pro různé aplikace:

Podlahové desky

Prefabrikované prvky

Venkovní plochy

Podlahové krytiny

Štukatérské a omítkové 

materiály

Stříkané betony

Makrovlákna pro různé aplikace:

Stříkané betony (tunelování a 

těžba)

Prefabrikované prvky

Základové desky a stěny sklepů

Průmyslové podlahy

Venkovní plochy

Silniční konstrukce

Speciální základy
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Stávající portfolio Fibrofor

Multi 63

Multi 127

Délka 6 mm

12 mm

High Grade 190

Délka 19 mm

Standard 190

Délka      19 mm

Diamond

Délka 38 mm
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Stávající portfolio Concrix

ES

Délka 50 mm

HS 35

Délka 35 mm
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Novinky:

Fibrofor Green, Délka 10 mm Concrix M507, Délka 50 mm
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Novinka: Fibrofor Green

Fibrofor Green - síla přírody

Obnovitelná surovina

Charakteristika Fibrofor Green

Materiál:  pelety z přírodních vláken

Forma:    multifilament

Objemová hustota: cca. 200 kg / m3

Délka: 10 mm

Průměr: cca. 20 - 250 μm



www.contecfiber.com+420 387 311 521 | info@caprocb.cz | www.caprocb.cz          

Fibrofor Green
Zahájení výzkumu a vývoje v roce 2016

Projekt KTI ve spolupráci s EMPA

Různé typy přírodních vláken

 Kenaf (pelety a volné rostlinné vlákno získávané ze 

stonků ibišku konopovitého)

 Abaca (druhy banánových rostlin)

 Kokosové vlákno (kokos)

 Juta

 Sisal

EMPA: Švýcarské federální laboratoře pro testování

materiálů a výzkum

KTI: Komise pro technologii a inovace ze švýcarské

federace
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Fibrofor Green
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Green Dávkování: 600g/m3

PP Dávkování: 900g/m3

Bez vyztužení
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Fibrofor Green

Dávkování vždy 600g / m3

Pelety se během procesu míchání uvolňují

Vlákna jsou velmi dobře distribuována v betonové matrici

Snížení emisí CO2
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Fibrofor Green

Fibrofor Green - vyrobeno z obnovitelné suroviny

na 1 tunu Fibrofor Green se během růstu váže asi 1,5 tuny

CO2

1.000 m2 rostlin Kenaf absorbuje 2,5 tuny CO2

Použití: podlahových desek

prefabrikované prvky

podkladů

štukové práce

Další série testů:

Bochum, Německo (Ruhr univerzita)

zkoušky smršťování prasklin (Green vs. PP)

Épernon, Francie (Institut CERIB)

zkoušky smršťování prasklin (Green vs. PP)
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Fibrofor Green

Použití: Vnější deska

Objekt: Vlaková plošina

Velikost: ≈400 m2

Země: Nizozemsko

Rok: 2018

Vlákno: Fibrofor Green

0,6 kg / m3

Klíčové výhody použití Fibrofor Green pro tento 

projekt

- Pouze 0,6 kg / m3 Fibrofor Green potřebné pro 

brilantní smršťování betonu znamená menší počáteční

praskliny smršťování

- Přírodní produkt znamená nižší spotřebu CO2

- Méně logistické náklady a kratší doba výstavby

(výměna oceli)

- Žádná koroze a tím i nižší náklady na údržbu

- Náhrada polypropylenového vlákna 0,9 kg / m3.

Popis

Rekonstrukce železniční stanice Zutphen

byla provedena černým betonem C 30/37 

XF4 o tloušťce od 30 do 70 mm. Pro lepší

chování při smršťování a menší počáteční

praskání při smršťování byl použito

Fibrofor Green (produkt z přírodních

vláken). Vzdálenost řezných spár je 10 m.

Rekonstrukce nástupiště - železniční stanice Zutphen (NL)
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Novinka: M507

Monofilament makrovlákno

Průměr 0,75 mm

Délka 50 mm

Concrix M507

Vysvětlení názvu vlákna
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M507

Vlastnosti vlákna

Materiál Polyolefin

Forma Monofilament, strukturované vlákna ve svazcích

Sypná hustota 0,91 kg / l

Délka 50 mm, tolerance +/- 5%

Barva bílá

Odolnost proti inertní kyseliny / zásady

Pevnost v tahu 450 N / mm2

Modul pružnosti > 6 GPa

Bod měknutí ≈ 150 ° C

Průměr 750 μm
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M507

Důvody pro vývoj:

• Levnější alternativa k Concrix ES.

• Klienti, kteří preferují pouze makrovlákna pro 

jednoduché desky, podlahy a potěry.

Aplikace:

• Stříkané betony (tunelování a těžba)

• Průmyslové desky a podlahy (bez výpočtu)

• Venkovní prostory (bez výpočtu)
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M507

Zkouška se stříkaným betonem R&D - Versuchsstollen Hagerbach (CH)
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NEW – M507

Reference - Důl Matsa (těžba mědi), mokrý stříkaný beton - (ES)

• Testování Concrix ES a Concrix M507

• Testovací dávky 3,5 kg / m3 a 5,5 kg / m3

• Cíl: 850 Joule absorpce energie (EFNARC)

• Současná situace v dolu Matsa není uspokojivá s použitím vláken ostatních 

známých dodavatelů a výrobců vláken
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Otázky
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Velmi děkuji za Vaši pozornost

+420 387 311 521 | info@caprocb.cz | www.caprocb.cz

CAPRO spol. s r.o., Rudolfovská 103, 370 01  České Budějovice, Česká republika
váš dodavatel speciálních stavebních materiálů a stavební chemie

http://www.caprocb.cz/

