
TECHNOLÓGIA VLÁKNOM
VYSTUŽENÉHO BETÓNU



Výrobná hala a sklad Dana Hungary Kft, Györ (Maďarsko); Podlaha je vystužená vláknom Fibrofor High Grade 1 kg / m3 betónu

Riešenia s betónom 
vystuženým
syntetickými vláknami -
cenovo výhodné, ekologické,
inovatívne a technicky
prepracované



Contec Fiber AG

Naše rozsiahle know-how o používaní syntetických vlákien siaha až do 70. rokov 
minulého storočia, kedy fi rma Arnheiter AG (Forta Seilwerke), ktorá sa neskôr stala 
súčast'ou skupiny Brugg, dostala patent na "Vláknitá výstuž pre cementom viazané 
kompozitné konštrukcie a omietky".

Na začiatku boli tieto vlákna použité iba pre optimalizáciu zmrašt'ovania betónu, avšak
v priebehu rokov došlo k d'alšiemu zlepšeniu technológie. Vlákna, ktoré sú k dispozícii
dnes, sú schopné bud' redukovat' alebo úplne nahradit' konvenčnú výstuž a to vždy 
na základe statického výpočtu podl'a najnovších noriem a predpisov.

V roku 2010 bolo toto know-how prevzaté pod subjekt - Brugg Contec AG, ktorý 
vznikol predovšetkým s ciel'om d'alšieho vývoja, výroby a predaja vysoko výkonných 
vlákien.

Vzhl'adom na zmenu vlastníctva v roku 2017 a súvisiace premiestnenie sídla spoloč-
nosti do Domat / Ems (Švajčiarsko) sa názov spoločnosti zmenil na Contec Fiber AG .

Naša fi lozofi a: 
Používanie vysoko kvalitných syntetických vlákien ponúka celkové úspory
nákladov a redukciu CO2. 
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Záväzok kvality: spoločnost' Contec Fiber AG je držitel'om certifi kátu QM-System 9001, 
všetky naše výrobky sú certifi kované podl'a EN 14889-2. Spoločnosť Contec Fiber AG je 
navyše jedným z prvých výrobcov, ktorý ponúka makrovlákna s vyhodnotením Life-
Cycle-Assessment (LCA) a je certifi kovaný podľa ISO 14025 a EN 15804



Autobusový terminál vo Švajčiarsku, podlahy vystužené s Fibrofor High Grade 1 kg/m3 betónu

Rozsah aplikácií so syntetickými 
vláknami pre vystužovanie
betónu sa neustále rozširuje
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PRIEMYSELNÉ PODLAHY A
VONKAJŠIE PLOCHY

• Výrobné haly a sklady
• Nákupné centrá
• Parkoviská
• Vonkajšie plochy

S našimi syntetickými vysokovýkonnými
vláknami boli vystužené už milióny metrov
štvorcových podláh. Dva najhlavnejšie dôvody
sú nízke náklady na vystuženie a kratší
čas výstavby.

POL’NOHOSPODÁRSKE STAVBY

• Stajne pre dobytok
• Nádrže, septiky
• Strojárenské haly
• Mobilné silá
• Obilné sklady

Pre segment pol'nohospodárstva sú naše
vlákna obzvlášt' vhodné, pretože sú rezis-
tentné voči agresívnym kvapalinám (exkre-
mentom) a navyše nie sú nebezpečenstvom
pre zvieratá.

INFRAŠTRUKTÚRA

• Cesty a kruhové objazdy
• Zastávky autobusov
• Dopravné podzemné stavby
• Letiská
• Poľnohospodárske cesty

Odolnost' vlákien voči sol'ným roztokom
zaist'uje trvácnost' stavieb; deformácie ako
vyjazdené kol’aje nie sú problém.

VONKAJŠIE PLOCHY

• Logistické parky
• Skladové areály
• Kontajnerové nakladacie plochy

Použitím syntetických vlákien sa zvýši odol-
nosť proti oderu a korózii, čím sa znižujú 
náklady na údržbu a predlžuje živostnosť 
stavby. 

Katarina Holickova
Odstavné plochy



Lavičkový systém Croma mad'arskej spoločnosti VPI vystužený s Fibrofor High Grade. Vít'az ceny Architizer A1 2016.

6 najčastejších dôvodov
pre naše vlákna:

«Lacnejšie ako ocel' a kratší čas montáže.»

«Neobmedzená životnost'! Syntetický materiál nepodlieha korózii.»

«Jednoduchá a ľahká manipulácia.»

«Rýchle miešanie bez tvorby zhlukov.»

«Pri výrobe prefabrikátov sú možné akékol'vek tvary a

tenšie prvky.»

«Žiadne kúzla, ale riadny statický výpočet podl'a najnovších noriem.

Výpočtové hodnoty môžu byt' prepočítané stavebnými inžiniermi.»
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OBLASTI V KONTAKTE S VODOU

• Čističky odpadových vôd
• Stoky, kanály
• Časti vodných elektrární
• Prístavné zariadenia

Riziko korózie v dôsledku pôsobenia vody
alebo agresívnych kvapalín je pre konvenčnú
ocel'ovú výstuž pri týchto stavbách obzvlášt'
vysoké. Syntetické vlákna umožnujú trvalé
vyriešenie tohto problému.

VLHKÝ STRIEKANÝ BETÓN

• Tunelové obloženie
• Banské tunely
• Elektrárenské tunely
• Ochrana svahov

Naše makrovlákna sú charakteristické vel'mi
vysokou pracovnou odolnosťou. Úspešne
zvládli 4 roky trvajúci test priet'ažnosti a trvan-
livosti (voči posypovým soliam a sulfátom).
K ich d'alším výhodám partí rýchle
primiešanie bez tvorby zhlukov a nízky odraz
pri striekaní.

ŠPECIÁLNE APLIKÁCIE

• Hranové väzníky na mostoch
• Cyklistické trate
• Klziská

S vláknami sa dá toho vel'a uskutočnit'.
Predložte nám vaše požiadavky a my vám
navrhneme riešenie s vláknami, založené
na statickom výpočte podl'a platných noriem
a smerníc.

PREFABRIKÁTY

• Fasádne prvky
• Schodiská
• Potrubia, vodné kanály, šachty
• Dizajnové prvky

Výroba a inštalácia ocel'ovej výstuže pre
prefabrikáty je často nákladná a časovo
náročná. Naše syntetické vlákna redukujú
alebo riešia tento problém a navyše aj prob-
lém s koróziou.



Hľadisko z prefabriátov

Správne vlákno
pre každú aplikáciu

Zat'aženia v skladoch s vysokými regálmi sú náročnejšie ako v
prípade parkovísk. Pre ostenia tunelov je potrebné zvažovat' iné
faktory ako pri fasádnych prvkoch.

Rozhodujúcim faktorom pre optimálne ekonomické a technické
riešenie je preto vždy výber správneho vlákna pre príslušné
požiadavky, založený na projektovo – špecifických statických
výpočtoch podl'a najnovších noriem.
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Hľadisko z prefabriátov

VYSOKOVÝKONNÉ VLÁKNO PRE PODLAHY 
A POVRCHY SO STREDNÝM ZAŤAŽENÍM

1 kg Fibrofor High Grade na m3 betónu je
schopný nahradit' 20–25 kg ocel'ových vlákien
alebo až 40 kg ocel'ovej výstuže. Toto
vlákno je charakteristické rýchlou distribúciou,
nevytvára zhluky a môže byt' použité
pre všetky úpravy povrchu.

MONOVLÁKNO PRE PODLAHY S VYŠŠÍM
ZAŤAŽENÍM

Dávkovanie 2–3 kg/m3 betónu. V hodné pre
podlahy a exteriérové povrchy s vyšším
zat'ažením, vystužené konštrukčne a staticky
- zvyčajne bez prídavnej ocele. Tak ako
pri Fibrofor High Grade, je potrebné venovat' 
špeciálnu pozornost' miešaniu a zahladeniu 
povrchu.

DVOJZLOŽKOVÉ, ŠTRUKTÚROVANÉ MAK-
ROVLÁKNO S TESTOM PRIEŤAŽNOSTI

S modulom pružnosti viac ako 11 Gpa, je
Concrix vhodný pre najvyššie požiadavky v
statickom rozsahu. Odolnost' voči agresívnym
vodám a úspešný test priet'ažnosti trvajúci
viac ako 4 roky robí Concrix optimálnym
vláknom pre prvotriedne prefabrikáty a tune-
lové konštrukcie.

VLÁKNA PRE OPTIMALIZÁCIU ZMRAŠŤO-
VANIA BETÓNU

Fibrofor Standard sa používa do poterov,
slúži ako protizmrašt'ovacia výstuž v
počiatočnej fáze zrenia betónu a zvyšuje
jeho nárazuodolnost'.

Fibrofor Multi je multifi lamentné vlákno
používané na redukciu zmrašt'ovania a pre
zvýšenie ohňovzdornosti .

Fibrofor Green je zväzkované prírodné
vlákno pre plastické zmrašťovanie a ponúka
alternatívu voči multifi lamentným polypropy-
lénovým mikrovláknam.

Fibrofor High Grade

Fibrofor Diamond

Concrix

Fibrofor Standard

Fibrofor Multi

Fibrofor Green



Lesná cesta v Domat / Ems (Švajčiarsko)

Statický výpočet
pre optimálne navrhovanie

Concrix, Fibrofor Diamond a Fibrofor High Grade, primiešané 
do betónovej matrice, sú schopné nahradiť a redukovať oceľovú 
výstuž v mnohých rôznych aplikáciách. Iba s našim statickým 
výpočtom a návrhom tvaru podľa najnovších noriem a predpisov 
je záruka moderného a bezpečného riešenia vláknovej výstuže. 
Ekonomické výhody sa uplatňujú už vo fáze plánovania. To je 
dôvod, prečo s našimi dlhoročnými skúsenosťami podporujeme 
a radíme klientom, inžinierom a architektom už v úvodnej fáze 
projektu.
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Lesná cesta v Domat / Ems (Švajčiarsko)

CONTEC FIBER AG - OVEL’A VIAC NEŽ LEN VLÁKNA.

Produkty od spoločnosti Contec Fiber AG vedú k zníženiu produkcie CO2 vo vystužo-
vaní betónu a dokážu tak prispieť k naplneniu stanovených klimatických cieľov. Každý 
kilogram oceľovej výstuže alebo oceľových vlákien, ktorý je možné nahradiť našimi 
výrobkami, redukuje emisie CO2 betónovej výstuže až o 60 %. Konkrétne hodnoty 
u svojich výrobkov deklaruje poločnosť Contec Fiber AG certifikátmi EPD ( Environ-
mentálne vyhlásenie výrobku) na základe ISO 14025 a EN 15804. 

Okrem redukcie CO2 naše materiály ponúkajú i ekonomické výhody pre zákazníka a 
projektantov. Vláknobetón vystužený syntetickými vláknami je nielen udržateľnejší, 
ale aj trvácnejší. Vláknobetón tiež chráni staticky potrebnú oceľovú výstuž pred 
predčasnou koróziou, ktorá by mohla narušiť použiteľnosť či bezpečnosť 
konštrukcie. Intervaly údržby sa predlžujú, čo prispieva k šetreniu nákladov a 
zníženej produkcii emisií CO2 počas používania konštrukcie. 

Spoločnosť Contec Fiber AG okrem toho zintenzívňuje výskum a vývoj vlákien vy-
robených z prírodných a obnoviteľných surovín, aby aj v tejto oblasti zodpovedali 
požiadavkám ekologickej výstavby. Ako prvý krok v tomto smere sme vyvinuli čisto 
prírodné vlákno Fibrofor Green u ktorého je preukázaná výborná technická účinnosť 
( redukcia trhlín spôsobených počiatočným zmrašťovaním betónu) a zároveň znížená 
produkcia emisií CO2.



Contec Fiber AG
Via Innovativa 21
CH-7013 Domat/Ems
Švajčiarsko
T +41 81 632 61 61
info@contecfiber.com
www.contecfiber.com

Partner pre Slovensko

SYNERGOS s.r.o.
Hviezdoslavova 86/3461
953 01 Zlaté Moravce
+421 948 038 098
info@synergos.sk
www.vlakna.sk


