
 

 

Doporučený postup míchání pro makrovlákna Durus 

Při přidávání vláken do betonové směsi je třeba věnovat pečlivou 

pozornost postupu dávkování a míchání 

 

 

Níže navržené postupy jsou založené na našem vlastním testování. Zkušenosti však naznačují, že 

různé betonárny, nákladní vozidla a materiály mohou poskytovat různé výsledky, a proto 

doporučujeme, aby byly v závodě před dodáním zakázky provedené zkoušky. 

Zavážení suché směsi:   Při zavážení všech přísad kromě vláken 
do autodomíchávače by mělo zpravidla dojit k počátečnímu 
sednutí směsi o 70 mm. Auto by pak mělo míchat směs, dokud 
betonová směs není homogenní; ideálně nejméně po dobu 5 
minut. Teprve potom by měla být makrovlákna Durus přidána do 
autodomíchávače po 1 sáčku každých 30 sekund současně 
s přídavkem vody, aby se dosáhlo požadované zpracovatelnosti. 
Charakteristické sednutí betonu s makrovlákny je 150 mm až 200 
mm. Míchačka by se měla otáčet maximální rychlostí po dobu 
minimálně 5 minut (tj. asi minimálně 70 otáček). 
 

Zavážení mokré směsi:  Vlákno Durus by se mělo přidávat do 
míchačky betonu současně s ostatními přísadami betonu, a to 
přímo do míchačky nebo na dopravníkový pás kameniva. Pokud 
Durus nelze takto přidávat, doporučuje se postup zavážení se 
suchou směsí. 
 

Balení makrovláken Durus 
Pytle jsou vyrobeny z rozvláknitelného papíru a lze je přidávat 
přímo do betonárky nebo autodomíchávače. Při správném 
mísení se pytel během procesu v betonu rozpadne. 
 

Doporučujeme, aby betonová směs měla minimální obsah 
písku 45 %. 
 

Pokud je do směsi požadováno také mikromonofilní vlákno, pak 
je ho třeba přidat na začátku dávkovacího postupu spolu s 1/3 
záměsové vody - 1 sáček každých 30 sekund. Dále postupujte 
podle výše uvedených pokynů. 
 

Vždy se doporučuje postup a betonovou směs předem 
odzkoušet.  
Videa k dávkování jsou k dispozici na našich webových 
stránkách www.adfil.com. 
Dodavatel: www.metrum.cz, obchod@metrum.cz 

 
Přidávání vlákna do zadní části 
vozu 

 
Přidávání vlákna do míchačky 

 
Přidávání vlákna spolešně  
s pískem (kamenivem) 

 
Míchání 5 minut při max. 
otáčkách 

 


