
Ekonomická a ekologická 
alternatíva k oceľovým vláknam v 
striekanom betóne



Swiss Empa Innovation Award 2009 

PowerPak vylepšuje 
vlastnosti betónu

KONEČNÝ VÝROBOK - POWERPAK

Concrix je jedinečné dvojzložkové syntetické vlákno so 
štruktúrovaným povrchom. Jadro vlákna - vďaka svojej vysokej 
elasticite - ponúka maximálnu pevnosť, zatiaľ čo jeho špeciálny 
štruktúrovaný plášť zaisťuje vynikajúcu väzobnosť v betóne.

Pre jednoduchú aplikáciu a dávkovanie sú vlákna zviazané do 
balíčkov PowerPak, ktoré je možné ľahko pridať do čerstvého 
betónu. Syntetický obal balíčka sa počas miešania rozpustí v 
priebehu niekoľkých sekúnd a uvoľní jednotlivé vlákna, ktoré sa 
rovnomerne rozptýlia. Až 150 000 vlákien na kg Concrixu posky-
tuje optimálnu, trojrozmernú výstuž.

Zloženie jedinečného
DVOJZLOŽKOVÉHO MAKROVLÁKNA 

Jadro • pevnosť pri vysokom zaťažení
• vysoká elasticita

Plášť    • ľahká manipulácia
   • ľahko sa viaže s betónom

• vysoká elasticita



DVOJZLOŽKOVÁ ŠTRUKTÚRA POSKYTUJE MAXIMÁLNY 
VÝKON

Rôzne testy EFNARC uskutočňované nezávislými testovacími 
inštitúciami preukazujú vynikajúcu úžitkovú pracovnú kapaci-
tu Concrixu. Je možná viac ako 1 000 J s iba 4,5 kg / m3 Con-
crixu s možným skreslením 25 mm.

OSVEDČENÁ ODOLNOSŤ PROTI OPADÁVANIU

Dlhodobý test dotvarovania, ktorý vykonala nezávislá testova-
cia inštitúcia, jasne ukazuje, že vláknová štruktúra zabraňuje 
opadávaniu. Test, ktorý môže trvať až 3 000 dní, je jediný svo-
jho druhu na svete.

VYNIKAJÚCA ODOLNOSŤ

Vlákna Concrix sú odolné voči agresívnym vodám (rozmrazo-
vacia soľ, sírany). Zatiaľ čo oceľ vykazuje výrazné zníženie me-
chanických vlastností už po jednom roku, kapacita Concrixu 
neklesá (základ: štvorcový panel EFNARC; červená čiara: (prvá 
prestávka; modrá čiara: zvýšenie energie po jednom roku che-
mického stresu).

OPTIMÁLNA DISTRIBÚCIA VLÁKNA

Rovnomerné rozloženie približne 500 000 vlákien na m3

betónu umožňuje vyššie uvedené výnimočné hodnoty (s dáv-
kou iba 4,5 kg / m3).

Obrázok, ktorý bol vytvorený pomocou počítačovej tomo-
grafi e, prahového výpočtu a morfologického obrazu. Dátová 
analýza ukazuje vynikajúce priestorové rozloženie Concrixu v 
betónovej matrici.

Maximálny výkon 
pri nízkych nákladoch
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Striekaný betón - tunel Barmasse
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Benefity
Vynikajúca  pracovná kapacita aj pri malom množstve vlákien

Výrazne redukovaná potreba vlákien a betónu vďaka oveľa 
nižšiemu spätnému odrazu v porovnaní s oceľovými vláknami

Redukcia uhlíkovej stopy daného výrobku 

Kratšie časy zrenia a vytvrdnutia vďaka rýchlejšiemu tuhnutiu 
vrstiev 

Chráni stroje, hadice a dýzy a zvyšuje tak ich životnosť

Ľahká manipulácia vďaka nízkej hmotnosti

Bezpečnejšia a jednoduchšia manipulácia ako s oceľou

Žiadne riziko poranenia z vyčnievajúcich vlákien

Žiadne poškodenie káblov, hadíc atď. vyčnievajúcimi vláknami

Žiadne riziko poškodenia tesnení od viditeľných vlákien
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    Dlhá životnosť (odolnosť voči korózii, odolnosť voči zásadám, bez o
    dlupovania)

    Nižšia uhlíková stopa a dopad na životné prostredie

Agent pre Slovensko
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