
 
 

Návod na použití  
Makrovlákna Durus  - podlahy 
Konečná úprava vláknobetonu 
 

V tomto letáku nabízíme pokyny, jak zajistit, aby vlákna nevyčnívala 
na povrchu.  Vlákna, která se vyskytnou na povrchu, se rychle 
opotřebovávají nebo degradují vlivem UV záření. 
 

Betonová směs 
Vytvoření dokonalého povrchu vláknobetonové podlahy začíná 
optimalizací složení betonové směsi. Betonová směs by měla být 
dodávána certifikovaným výrobcem betonu s doloženými záznamy  
o šaržích pro prokázání požadované pevnosti v tlaku, minimálního 
obsahu cementu a maximálního poměru vody a cementu viz EN 
206+A2:2021.  
Zvýšením množství jemného kameniva (0-4 mm) v betonu bude mít 
vláknobetonová směs lepší přilnavost k vláknu, více malty udrží 
vlákno na místě, jakmile se zatlačí pod povrch. Doporučujeme použít 
takovou směs, která obsahuje alespoň 45 % jemného kameniva 
v sedlém betonu. U betonu, který bude mechanicky vibrovaný, 
doporučujeme min. 47,5 % jemného kameniva a min. 350 kg 
cementu. Po uložení a zhutnění směsi bude k dispozici dostatek 
plastické hmoty, která zajistí udržení vláken pod povrchem čerstvého 
betonu. Běžný samozhutnitelný beton bude obsahovat více jemných 
částic a plastické hmoty, takže není třeba měnit složení směsi. 
Konzistence by měla potvrzená dodavatelem betonu a taková, aby  
v případě potřeby umožnila čerpání, obecně S3 – S4. To by mělo být 
potvrzeno vhodnou zkouškou konzistence provedenou 
kvalifikovaným technikem za použití standardního zkušebního 
zařízení, které odpovídá příslušné zkušební normě. Pokud je zřejmé 
nadměrné vyplavování cementu, směs by měla být odmítnuta a do-
davatel betonu by měl být odpovídajícím způsobem informován. 
Není-li konzistence v požadované toleranci, směs by měla být také 
vyřazena.  
 

Mísení 
Makrovlákna DURUS by se měla přidávat do betonu během zavážení 
surovin v souladu s doporučenými pokyny pro dávkování. Měla by být 
provedena zkouška směsi, aby se zajistilo, že daný postup povede ke 
konzistentní disperzi vláken bez shlukování v dané šarži. Přednostně 
by se mělo vycházet z návrhu poskytnutého inženýry ADFIL. 
 

Instalace 
Po vypuštění se čerstvý železobeton DURUS uloží na místo a měl by 
být bez známek vyplavování. Pokládka může být provedena čerpáním 
nebo přímým vypouštěním do bednění. Při vypouštění betonu může 
docházet kapilárními vlivy k uvolňování vláken na povrch betonu, 
která mohou rušit následné postupy při úpravě povrchu. 
K vyrovnání a zhutnění by se měla přednostně používat nivelace 
pomoci laseru, ale vhodné je také široké ruční hladítko. Důkladné 
zhutnění zajistí dostatečné množství plastické hmoty na povrchu 
čerstvého betonu, která udrží vlákna pod povrchem a také je 
vodorovně srovná pod povrchem. To je významné, pokud má být 
dosaženo vysoce kvalitní povrchové úpravy. 

 

 
Betonárna na směs s makrovlákny 
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Betonová směs s makrovlákny Durus 
 

 
Pokládání betonu 
 

 
Nivelace betonu pomoci laseru 

 



 
 
 

Načasování 
 

Tekutý beton  
Tekutý beton by měl být pokud možno provzdušněný (vzduchové 
bublinky). Pro tento typ betonu NEPOUŽÍVEJTE hladičku s kulatým 
nástavcem, protože by vytlačila vlákna nahoru. Použití plochého 
hladítka pomáhá vtlačit vlákna dolů. 
 

Sedlý beton 
Jakmile je beton položený, je velmi důležité načasování jeho 
dokončení. Beton musí mít určitý odpor (soudržnost), aby udržel 
vlákno. Nejjednodušší způsob, jak to zkontrolovat, je ručně 
zatlačit vlákno dolů a zjistit, zda zůstane pod povrchem. Pokud 
ano, beton může být dokončen. 
 

Způsoby dokončení 
Před dokončením pokládky by mělo být provedeno zhutnění 
pomocí vhodného nářadí, jako je např. dvojitá zhutňovací lišta, 
které zajistí úplné zhutnění desky nebo vrchní vrstvy v celém 
objemu. Nedokonalé zhutnění by mohlo vést k segregaci složek  
a jejich nadměrnému vyplavování. Ponorné vibrátory by se 
neměly používat, protože mají tendenci vytahovat vlákna 
vertikálně na povrch při zasunování a vytahování vibrátoru  
z betonu. Ruční zhutňovací lištu lze použít stejně jako v případě 
běžného železobetonu. 
 

Vyhlazovací lišta 
K uzavření povrchu a případné opravě malých nerovností se 
používá vyhlazovací lišta.  To by se mělo provést brzy po zhutnění, 
když se část vlhkosti z povrhu odpaří a beton začíná tuhnout. 
Každý uhlazený pruh by se měl překrývat s vedlejším asi o 50 mm. 
Vlákna na hladině budou zatlačena dovnitř. Vznikne tak pěkný 
povrch bez vláken. 
 

Je-li potřeba udělat hrubší povrch, lze použít kartáčové hladítko. 
Vlákna na povrchu budou srovnána ve směru pohybu kartáče  
a budou méně viditelná. 
 

Rotační válec na beton 
Rotační válec zajistí odolnější povrch betonu, protože nenaruší 
ochrannou svrchní vrstvu jemné plastické hmoty.  Rotační válec 
perfektně připraví povrch pro jeho vyhlazení.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Široká zhutňovací vyhlazovací lišta 
 

 
Široká zhutňovací vyhlazovací lišta 
 

 
Dvojitá vyhlazovací lišta 
 

 
Rotační válec na beton 
 
 
 



 
 
 

Mechanické vyhlazení betonu 
Vlákna na povrchu by měla být zatlačena dolů pomocí zhutňovací 
lišty nebo rotačního válce dříve než se začne povrch hladit. Tím se 
zabrání tomu, aby vlákna po strojovém vyhlazení vyčnívala na 
povrchu. 
Běžnou praxi na staveništi je otestovat připravenost betonu pro 
vyhlazování povrchu změřením hloubky vtlačením boty 
operátora: je-li hloubka stopy 2 mm nebo méně, je možné desku 
mechanicky vyhladit. Okolní teplota a složení betonové směsi 
mohou ovlivnit dobu zahájení hlazení. 
Je nutné dát pozor, aby se nože hladicího stroje nezasouvaly 
hluboko do betonu, protože by mohlo dojít k promíchání tenké 
horní vrstvu s vlákny.  
Stavební firma by měla zajistit, aby se povrchová konečná úprava 
neprováděla předčasně, protože tím by se odstranila uzavřená 
plastická hmota potřebná k zajištění vysoce kvalitního konečného 
povrchu bez vláken. 
Mechanické vyhlazení betonu by mělo být prováděno pouze 
kompetentními a zkušenými pracovníky.  
Přílišné hlazení motorovými kruhovými plováky by mohlo vést  
k delaminaci a zaprášení betonového povrchu při automobilovém 
provozu. 
 

Na každý čtvereční metr povrchu lze volitelně přidat 3-5 kg 
křemičitého písku. Nanáší se na beton ve fázi strojního 
vyhlazování betonu před konečným dohlazením. Písek vytvoří asi 
2 mm vrstvu odolnou proti opotřebení a zvýšenou odolností proti 
nárazu. Pomůže také zatlačit zbývající vlákno dolů před konečným 
dohlazením. 
 

Laserem naváděný vyhlazování 
Není potřebná žádná zvláštní opatrnost. Je-li betonová deska po 
vyrovnání vyhlazována laserem, dodržujte výše uvedené pokyny. 
 

Vytvrzování betonu 
Veškerý beton musí být vyzrálý. 
Vyzrávání je proces tvořený za přítomnosti dostatečného 
množství vody, která umožní hydrataci cementu po celou dobu 
jeho životnosti. U všech druhů betonových desek je nezbytné, aby 
byly přísně dodržovány všechny standardní postupy vytvrzování. 
 

Velmi doporučujeme ošetřit beton co nejdříve, jak je to prakticky 
možné, postřikem patentovanou směsi, která vytvoří povrchovou 
membránu. Tím se zabrání příliš rychlému odpařování vody  
z povrchu betonu. 
 

Provádění dilatačních spár 
Spáry se prořezávají pilou do 24 hodin po dokončení vyhlazování, 
a to do 1/3 tloušťky vrchní vrstvy desky nebo 50 mm, podle toho, 
co je hlubší. Toto je důležité, aby nedocházelo k ne-
kontrolovanému praskání v důsledku smršťování během tuhnutí 
betonu. 

 

 
Strojní vyhlazování betopnu 
 

 
Laserem řízené vyhlazování betonu 
 

 
Použivejte vhodný urachlovač tuhnutí 
 

 
Prořezávání pilou. 
 

 

 


