
 

 
 
  
 
 

HIGH GRADE  
pro průmyslové  
podlahy 



 

 
 
 
 

 
 
 

 

Technické parametry 
  
 • Vysokopevnostní vlákna: High Grade  

• Materiál: polyolefiny  
• Strukturální rozptýlená výztuž  
• Pevnost v tahu vlákna cca. 400 N/mm2 
• Délka vláken 19 a 38 mm 
• Obzvlášť drsný povrch vláken (obrázek) 
• Vysoký stupeň odolnosti vůči  působení agresivních vod 
• CE certifikát dle EN 14889-2 
 

Ekonomické  
výhody  

 

  
• Armování bez ocelové výztuže  
        (vyjma statické nosné výztuže) 
• Minimální pořizovací náklady vláken  
• Minimální náklady na manipulaci a 
        logistiku 
• Neprovádí se žádné dodatečné 
        začišťování betonu 
• Jestliže je možnost vjezdu 
        domíchávače, odpadají náklady na 
        čerpadlo betonu 
• Možnost optimální volby rozměrů 
        stavebních dílů díky statickým 
        výpočtům dle platných evropských 
        norem 
 

 

  

 Technické výhody 
  
 • Zvýšení technických parametrů 

• Není zapotřebí měnit recepturu na míchání betonu 
• Lze libovolně povrchově upravovat 
• Trojrozměrná síť vláken umožňuje efektivní rozložení zátěže 
• Nevznikají problémy s korozí 
• Vlákna jsou odolná vůči všem známým aditivům 
• Výrazné snížení smršťování 
• Ekologicky nezávadné 
• Lze aplikovat jakoukoli  povrchovou  vrstvu 
• Možnost vytvoření bezesparých podlah 
• Vlákna nejsou na povrchu  viditelná 
 

Joule 
Destrukční energie   

Zvýšení o 340 %
28 dní 7 dní3 dny
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Přimíchávání vláken a dávkování 
  

  
  

Přidávání vláken v betonárce Přidávání vláken do domíchávače 
 
Při dávkování vláken dodržujte pokyny uváděné v technických 
listech a řiďte se statickými propočty. 

 

Statické propočty 
  
 Propočty se provádějí dle evropských  norem a ÖVBB směrnic pro 

vláknobeton za účelem výpočtu optimální  únosnosti a způsobilosti 
dle druhu použití.  
 
Příklady průmyslových podlah v interiéru 
Velikost pole: 10,00 m x 10,00 m 
Údaje o zatížení: všechny druhy zatížení působící současně na  
okraji desky 
Dávkování : 1kg/m3 High Grade 190 nebo 380  

  
 

 kN/m2

 

  

Tloušťka desky d  
Beton C 25/30 Plošné zatížení zatížení na nápravu 

rozměr nápravy: 1000 mm 
zatížení regálu na stojnu 

vzdálenost stojen: 1200 mm 

15 cm 25 kN/m2 40 kN 20 kN 

16 cm 30 kN/m2 46 kN 23 kN 
17 cm 35 kN/m2 52 kN 26 kN 
18 cm 40 kN/m2 56 kN 28 kN 
19 cm 45 kN/m2 64 kN 32 kN 
20 cm 50 kN/m2 70 kN 35 kN 

  
 
 Tyto hodnoty slouží pouze jako orientační a nenahrazují statické 

propočty. V případě potřeby nás prosím kontaktujte.  

d 

Ev2 = 80 MPa, α ≤ 2.2 
Modul podloží k = 0.065 N/mm3 



 

 
 
 
 

 
 

 

Referenční objekty 
 
• Kaufland Alba Iulia, RO 

• TESCO, Budapešť,  H 

• TOYOTA, Varšava, PL 

• Coop Bau+Hobby, Würenlingen,CH 

• TOYOTA, Marz,A 

• CARREFOUR, Žilina, SK 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 
 

Váš zástupce firmy Fibrofor: 
 
 
 
        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 71 314 74 94 
Fax +41 71 314 74 99 
info@bruggcontec.com 
www.bruggcontec.com 
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