
Využívame silu prírody na elimináciu 
zmrašťovacích trhlín

Green



Fibrofor Green eliminuje 
počiatočné zmrašťovacie 
trhliny
KONEČNÝ VÝROBOK - PRÍRODNÝ VÝROBOK

Green je možné použiť všade tam, kde je nevyhnutné zabrániť plastickému zmrašťovaniu,
ako napríklad pri výrobe podlahových panelov, prefabrikovaných prvkov, poteru a štukatérií.
Odporúčané štandardné dávkovanie je 600 g/m3 betónu.
Vlákno Fibrofor Green je vyrobené z rýchlo rastúcej suroviny.

• 1 tona suroviny na výrobu Fibrofor Green absorbuje počas svojho rastu okolo 1,5 tony CO2
• Fibrofor Green je 100% prírodný produkt
• Surovina na jeho výrobu je jednou z rastlín najlepšie absorbujúcich CO2



TECHNICKY PÔSOBIVÉ 

Vysoký počet krátko rezaných vlákien zabraňuje vzniku až 
100% trhlín s počiatočným zmrašťovaním počas prvých hodín a 
pomáha úplne splniť prísne požiadavky našich zákazníkov.

JEDNODUCHÁ APLIKÁCIA 

Peletované vlákna značne uľahčujú aplikáciu a umožňujú rýchle 
a presné dávkovanie vlákien pri výrobe betónu a prefabriko-
vaných prvkov. 
Fibrofor Green je možné dávkovať plne automatizovane. Bale-
nie vo vodorozpustných vreckách v množstve po 300 g výrazne 
znižujú odpad zo zvyškových obalov.

ODOLNÉ A BEZ ÚDRŽBY

Korózia - problém s oceľovými vláknami a sieťami sa netýka  
Fibrofor Green.  Predchádzanie extrémne jemných vlasových 
trhlín zvyšuje trvanlivosť betónu a oceľovej výstuže vo vnútri 
tým, že spomaľuje alebo dokonca zabraňuje prieniku vody a 
iných agresívnych kvapalín. Fibrofor Green zvyšuje odolnosť bez 
následnej údržby.

TRVÁCNE ZLEPŠENIE BETÓNU

Contec Fiber AG je držiteľom Environmentálnej deklarácie o 
výrobku (EPD) pre Fibrofor Green v súlade s ISO 14025 a EN 
15804.

Maximálny výkon 
pri nízkych 
nákladoch VZOROVÉ APLIKÁCIE

Nástupište na vlakovej stanici, Zutphen, Holandsko

Autobusová linka, Maastricht, Holandsko

Zmršťovacie vlastnosti



Contec Fiber AG
Via Innova� va 21
CH-7013 Domat/Ems
Švajčiarsko
T +41 81 632 61 61
info@contecfi ber.com
www.contecfi ber.com

Benefi ty
Väčší výkon voči zmrašťovaniu

Znížené náklady vďaka nízkemu dávkovaniu

Redukovaná uhlíková stopa vplyvom celkového dizajnu

Obnoviteľná surovina

Žiadna korózia v architektonicky prepracovaných prvkoch

Ľahká manipulácia vďaka nízkej hmotnosti  

Neviditeľné na betónovom povrchu

Jednoduché dávkovanie vo forme peliet

Vo vode rozpustné 300 g vrecká - žiadny odpad

Rýchlo obnoviteľná surovina - 100% prírodný produkt
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Agent pre Slovensko

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


