
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MAKROVLÁKNA 
Dvousložková a  
vysoce výkonná 
 
 
 
ZÁVAZNÉ. 



 
 
  
 

 

Výchozí situace 
  
 Národní i mezinárodní předpisy a požadavky na vláknobeton 

neustále narůstají, proto je nutno zaměřit se na vývoj nových typů 
umělých vláken. Tato vlákna vykazují jednoznačně vyšší výkonovou 
charakteristiku než ocelové kari sítě a ocelová vlákna a navíc zacho-
vávají známé výhody vláknobetonu (nedochází ke korozi, není ne-
bezpečí poranění). 

Vymezení 
problému 

 

  
Betony ze syntetických vláken 
prokazatelně zaručují široké spektrum 
výkonu. K tomu patří vysoká pevnost v 
tahu, která zajišťuje zlepšení funkce po 
fázi tvorby trhlin a rovněž velice dobrou 
zpracovatelnost. Těchto výkonů je 
dosaženo optimálním dávkováním 
vláken, přičemž je v plném rozsahu 
zaručena vysoká kvalita a zároveň i 
hospodárnost. 

 

 

Popis výrobku 
  

 Při vývoji vláken CONCRIX byly všechny tyto vysoké požadavky zoh-
ledněny. Výsledkem jsou celosvětově patentovaná bikomponentní 
makrovlákna na bázi polyolefinů, sestávající z jádra a obalu. CONC-
RIX vykazují vysokou pevnost v tahu a současně vysokou soudržnost 
s hmotou betonu. Jádro vlákna má díky vysokému E modulu vynika-
jící pevnost v tahu. Obal vlákna má značně strukturovaný povrch, ob-
sahuje povrchově aktivní látky, čímž zajišťuje výborné spojení s ce-
mentem v betonu. 

 Povrch vláken byl vyvinut tak, aby bylo dosaženo optimálního spojení 
s betonovou hmotou, přičemž byla zachována vynikající zpracovatel-
nost povrchu vláknobetonu s přídavkem vláken CONCRIX. Byl pro-
veden značný počet zkoušek s dávkováním vláken až 2 % bez jaké-
hokoli vlivu na betonáž. 



 
 
  
 

 

Hodnoty výkonu 
  

Zertifikováno dle EN 14889-2 
Vlákna CONCRIX splňují souhrnné 
požadavky dle EN 14889-2 „ vlákna pro 
výrobu betonu –díl 2: polymer vlákna“  
(pro nosné účely v betonu, maltě  
a injektážní maltě [Tab. ZA.1]) a jsou 
vhodná pro kompletní nahrazení  
certifikovaných ocelových vláken (EN 
14889-1)). 

 

  

 Funkce po fázi tvorby trhlin 
Přídavkem vláken CONCRIX je zaručeno významné zlepšení funkce 
betnou po fázi tvorby trhlin, které převyšuje funkčnost betonu 
vyztuženého ocelovými vláky a splňuje vysoké požadavky kladené 
na stříkaný beton dle mezinárodních norem. Tyto vynikající hodnoty 
se zřetelem na funkci po fázi tvorby trhlin, umožňují rozsáhlé a hos-
podárné využití v oblasti výstavby tunelů a nabízejí správnou alterna-
tivu k betonu s vysokými dávkami ocelových vláken.  

  

Porovnání s konkurenčními produkty 
CONCRIX vykazuje při přímém 
srovnání s ostatními na trhu dostupnými 
makrovlákny jednoznačnou převahu. 
Pro vlákna CONCRIX rovněž hovoří je-
jich dávkování 4,5 kg na m3, přičemž u 
ocelových vláken se přidává 30 kg 
vláken na 1 m3. 

Další výhody vláken CONCRIX 
Vlákna CONCRIX jsou odolná vůči alkáliím, nerezaví, jsou flexibilní a 
v porovnání s ocelovými drátky nedochází k úrazům, ani k opotřebení 
míchaček a pump při zpracování. Jsou mnohem nižší náklady na 
dopravu, vzhledem k specifické hmotnosti se dávkuje mnohem méně, 
přesto je v 1 m3 obsaženo mnohem více vláken, což zaručuje jejich 
rovnoměrné rozptýlení. Balení ve formě svazku umožňuje jednodu-
ché, precizní a homogenní dávkování. 
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CONCRIX                                  4.5 kg/m3
ocelová vlákna                           25  kg/m3
konkurenční makrovlákna 1         4.5 kg/m3
konkurenční makrovlákna 2         4.5 kg/m3

zdroj: EMPA Dubendorf / Suiza



 
 
 

Výhody použití Oblasti použití 
• nedochází ke korozi 
• není nebezpečí poranění 
• vysoký počet vláken v 1 kg 
• nedochází k opotřebení strojů při zpra-

cování 
• odolnost proti alkáliím 
• kratší doba výstavby  úspora sta-

vebních nákladů 
 

 

• stříkaný beton (tunely, náspy atp.) 
• prefabrikáty (tunelové tvárnice, výlisky) 
• průmyslové podlahy 
• základové desky a zdi 
• pojížděné plochy (silnice, letiště, přístaviště atp.) 
• vodonepropustné betony 

 

 
Použitá literatura: 
– Empa, Dübendorf / CH 
– VersuchsStollen Hagerbach AG, Flums / CH 

 

 

  

Váš zástupce firmy Concrix: 
 
 
Capro spol. s.r.o. 
Rudolfovská 103,  
370 01 České Budějovice 
tel./fax: 387 311 521,  
info@caprocb.cz 
www.caprocb.cz 
www.capro.eu 

Brugg Contec AG 
Aachstrasse 11 
CH-8590 Romanshorn 
Tel:  +41 71 466 12 12 
Fax: +41 71 466 12 10 
info@bruggcontec.com 
www.bruggcontec.com 
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