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VÝZTUŽNÉ VLÁKNO DO BETONU 

 

 

 

Použití 

 dokončovací práce ve stavbě, např. jako 
příměs do malt, potěrů, štuků a tmelů 

 opravy železobetonových konstrukcí 

 výroba prefabrikovaného betonu 
(betonových desek, obrubníků, dlaždic, 
dlažebních kostek) 

 budování betonových cestiček  
a chodníků 

 výroba speciálních betonů jako pórobetonu, stříkaného betonu apod. 

 

Výhody 

 okamžitě a snadno použitelné  snižuje korozi betonu 

 téměř úplně odstraňuje vznik 
smršťovacích trhlin a mikrotrhlin 

 snižuje kapilaritu betonu a tím 
propustnost/savost vlhkosti a solí 

 zvyšuje odolnost proti otěru  zlepšuje přilnavost a zpracovatelnost 
malt, např. omítek 

 zabraňuje segregaci složek betonu včetně 
vyplavování cementu 

 možno použít v exteriéru i interiéru 

 zvýšená odolnost proti mrazu zabraňuje drolení betonu při používání 

 

Pracovní postup 
Potřebné množství vláken vsypejte do míchačky na beton a důkladně promíchejte s maltovou 
směsí/betonem. 
 

Technické údaje  

 Složení   homopolymer polypropylenu 

 Vzhled  smotky vláken o síle 34 μm a délce 12 mm 

 Dávkování 150 g/50 kg cementu (cca míchačka 160 l) 
nebo 600-900 g/m3 betonu nebo malty 

 Pevnost v tahu 34 cN/tex ±10 % 

 Modul pružnosti 3750 MPa ±10 % 

 Konzistence betonové směsi 
- s vlákny 
- bez vláken 

(pro 600 g/m3) 
8 s (VeBe test) 
8 s (VeBe test) 

 Vystaveno prohlášení  
o vlastnostech dle 

ČSN EN 14889-2:2006 

 
 

VÝZTUŽNÉ VLÁKNO DO BETONU je rozptýlená plastová výztuž do potěrových betonů, malt apod. 
pohlcující smršťování – KARI SÍŤ V SÁČKU. 
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Tabulka dávkování 
Beton / poměr 
cement : kamenivo  

                     Přibližné dávkování  
 [gramy výztužného vláka : kilogramy cementu] 

 Míchačka 

125 l *) 

Míchačka 

140 l *) 

Míchačka 

160 *) 

1 m3 

1:2 150 : 50 150 : 55 200 : 64 2400 : 800 

1:3 150 : 37 150 : 40 150 : 48 1800 : 600 

1:4 75 : 30    75 : 33 75 : 40 1500 : 480 

1:5 75 : 25 75 : 28 75 : 30 1200 : 400 

1:6 75 : 21 75 : 24 75 : 27 1050 : 340 

potěr CP 300 50 : 18 50 : 20 75 : 24 900 : 300 
                                          *) Z důvodu nakloněné provozní polohy míchačky je počítáno s její 50 % naplněním. 

 

Skladování 
V uzavřených původních obalech časově neomezené. 
 

Bezpečnost 
Není nebezpečný výrobkem. Otevřená balení skladujte mimo dosah dětí do 3 let. 
 
Bezpečné zneškodnění 
Zbytky výrobku i obal odevzdejte k recyklaci jako plastový odpad. 

  

Balení 
plastové sáčky 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke 
skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití 
tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty 
před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení  
 
METRUM s.r.o.             Tel.: +420 581 728 228                             www.metrum.cz 
Gen. Štefánika 1638, 750 02 Přerov                                                                                     info@metrum.cz
  

obj. číslo: 2709002 Výztužné vlákno do betonu 0,9 kg, 9 ks v kartonu, 360 ks na paletě 
obj. číslo: 2709003 Výztužné vlákno do betonu 6x150g, 8 ks v kartonu, 320 ks na paletě 


