
 
 

 

 

Znovuobjevený vyztužený beton 

 

Durus® EasyFinish 

Syntetické makrovlákno 
Řešení pro podlahy a zátěžové vrstvy: 

beton a výztuž v jednom 

Jednoduché použití • cenově výhodné • šetrné k životnímu prostředí • certifikováno 

 

 

 

 

 



 
 

Durus® EasyFinish  
Syntetické makrovlákno 
 

Řešení pro podlahy a zátěžové vrstvy: 
beton a výztuž v jednom 
 

Použití výztuže je důležité pro odolnost vnitřních 
podlah, chodníků i jiných zátěžových vrstev. 
Zabraňuje vzniku trhlin při smršťování, zvyšuje 
rázovou odolnost a otěruvzdornost betonového 
povrchu. Ve většině konstrukcí mohou 
makrovlákna Durus EasyFinish nahradit 
vyztužení ocelovou sítí. To šetří náklady, 
umožňuje rychlejší výstavbu a zvyšuje 
bezpečnost. 

 
 

 
Vyztužené betonové podlahy 
Obr. 1 / Příklad výpočtu s betonem třídy C35/45 (EE4), tloušťka 200 mm 

Vyztužení kari síti 

Beton  17 €/m2 

Vyztužení horní kari síť 
150/150/8/8 mm 
 

spodní kari síť 
150/150/8/8 mm 
 

montáž, odpad 

 4,60 €/m2 

 
 

4,60 €/m2 

 
4,60 €/m2 

Celkové náklady na vyztužení 11,80 €/m2 

Cena celkem/m2 28,80 €/m2 

 
 

 

Durus EqasyFinish 

Beton  17 €/m2 

Vyztužení Durus EasyFinish 
4 kg/m3 

 6,50 €/m2 

 
 
 
 
 

Celkové náklady na vyztužení 6,50 €/m2 

Cena celkem/m2 23,50 €/m2 

 
 

 
 

 

 

 

úspora 

20 % 

ceny 



 
 

Vyztužené zátěžové desky 
Obr. 2 / Příklad výpočtu s betonem třídy C25/30, tloušťka 50 mm 

Vyztužení kari síti 

Beton  4,20 €/m2 

Vyztužení kari síť 
150/150/5/5 mm 
 

montáž, odpad 

 1,80 €/m2 

 
 
 

0,80 €/m2 

Celkové náklady na vyztužení 2,60 €/m2 

Cena celkem/m2 6,80 €/m2 

 
 
 

 

Durus EqasyFinish 

Beton  4,20 €/m2 

Vyztužení Durus EasyFinish 
3 kg/m3 

 1,2 €/m2 

 
 
 

 

Celkové náklady na vyztužení 1,20 €/m2 

Cena celkem/m2 5,40 €/m2 

 
 

 

 
Stále více dodavatelů a projektantů dává přednost 
syntetickým vláknům před konvenční ocelovou výztuží. 
Přinášejí velké výhody nejen ve fázi návrhu projektu, ale 
také během výstavby. Trojrozměrné vyztužení a korozi 
odolná syntetická vlákna také přispívají k delší životnosti 
betonové konstrukce. 

 

Certifikovaná technologie 
Syntetická makro vlákna Durus EasyFinish získala schválení 
BBA a KIWA od NHBC prostřednictvím třetí strany BBA pro 
stropní a podlahové betonové nosníky a desky. Přední 
stavební společnosti mají ve svých certifikovaných 
systémech schválený Durus EasyFinish. Mezi další národní 
certifikáty patří schválení belgické ATG o zpracovatelnosti 
výrobku a homogenním rozložení v celém objemu 
betonových směsí. 
 

Nákladově efektivní 
Durus EasyFinish přináší úsporu nákladů na materiál  
a pracovní dobu. Ve většině případů je potřeba do betonu 
ne více než 3 kg/m3 (viz obrázky 1 a 2). 

 

úspora 

20 % 

ceny 



 
 

Bezpečné a ergonomické 
Durus EasyFinish je bezpečné řešení výztuže, bez 
ohledu na to, zda se výrobek přidává v betonárně 
nebo na stavbě. Na rozdíl od ocelových sítí,  
se u tohoto flexibilního produktu nedochází k řezání 
v průběhu dávkování. Vystupování vláken Durus 
EasyFinish z betonu při vytvrzování je minulostí. 
Nenastávají žádné pády nebo pořezání pracovníků 
jako při manipulaci a umísťování ocelové sítě. 
 
Ekologicky udržitelné 
Žádná technologie vyztužení betonu není ekologicky 
udržitelnější než použití polymerních vláken (viz 
obrázek 3). Durus EasyFinish nejen že zamezuje 
popraskání betonu, ale také je osvědčeným řešením 
proti praskání při smršťování svrchní vrstvy. Je 
významně účinnější než ocelové sítě nebo pletiva. 
 
Osvědčená účinnost 
Testování podle ASTM C1579-13 prokázaly, že již 
3 kg/m³ Durus EasyFinish snižují smrštění svrchní 
vrstvy minimálně o 65 %. Zbytková pevnost v tahu 
byla hodnocena u WTCB (viz obrázek 4). Kromě toho 
mohou nezávislé laboratoře, aktuální i potenciální 
zákazníci si dát otestovat v naší interní betonářské 
laboratoři Adfil Durus EasyFinish ve svých 
konkrétních betonových směsích.  

 

Obr. 3 / Ekvivalent CO2 pro vyztužený beton 

Produkt CO2 ekvivalent 
(kg CO2/t)* 

Množství (kg) 
na m2 

CO2 ekvivalent 
na m2 

kari síť 1 932 10,6 20 479 
syntetické vlákno 260 0,8 208 
*) Zdroj: ITAtech (2016), Pokyny pro segmenty prefabrikovaného betonu vyztuženého vlákny,     
    sv. 1: Projektová hlediska, str. 24 
 
Obr. 4 / Tříbodová zkouška ohybem podle EN 14651 
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Dávkování 
Obr. 5 / Příklad dávkování pro podlahy 
kari síť Durus EasyFinish 
beton vyztužení beton vyztužení 
150 mm C25/30 
150 mm C25/30 
150 mm C35/45 
200 mm C35/45 

vyztužení 
kari síť ve svrchní vrstvě 
kari síť v dolní vrstvě 
kari síť v dolní i dolní části 

150 mm C25/30 
150 mm C25/30 
150 mm C35/45 
200 mm C35/45 

3 kg 
3 kg 
4 kg 
4 kg 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

Měření smrštění praskliny ve svrchní vrstvě 
digitálním mikroskopem 

Zátěžová vrstva vybudovaná s výztuži  
do betonu Durus EasyFinish 

 

Proč používat Durus EasyFinish? 
• Velmi snadné použití 
• Výztuž součástí betonu už při dodání 
• Omezený dopad na zpracovatelnost (sesednutí S4) 
• Žádná jiná přeprava, manipulace a pokládka ocelové sítě 
• Nelze nesprávně položit 
• Bezpečnější pro pracovníky 
• Bez rzi a koroze 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Belgium T +32 52 457 413 

   United Kingdom T +44 1482 863777 

    www.adfil.com / info@adfil.com 

 

    Zřeknutí se odpovědnosti 

    Všechny informace a specifikace výrobku uvedené v tomto dokumentu odpovídají době publikace.         

    Dodržujeme politiku neustálý vývoj. Poskytnuté informace a specifikace výrobku se mohou kdykoli  

    bez upozornění změnit a nelze se na ně spoléhat bez výslovného nepotvrzení. Za výsledky získané       

    používáním produktu a za informace neneseme žádnou odpovědnost. 
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