
itFIBER
Stalowe włókna zbrojenia rozproszonego do betonu 50/1 
karta technologiczna itFIBER 2015

OPIS PRODUKTU 

itFIBER jest  ukształtowanym  włóknem  stalowym  o   długości
50  mm  i  średnicy  1,0  mm  ze  stali  niskowęglowej  ciągnionej  na
zimno.

 ZASTOSOWANIE

 Do  zbrojenia  posadzek  przemysłowych  i  nawierzchni
komunikacyjnych.

 Do  zbrojenia  prefabrykatów  betonowych  -  formy  małej
architektury ogrodowej, segmenty obudowy tuneli, zbiorniki
na oleje, szamba, kręgi studni itp.

 Zastępuje tradycyjne zbrojenie siatkami stalowymi.

WŁAŚCIWOŚCI

 Doskonałe  zakotwienie  w  betonie  dzięki  haczykowato
zagiętym końcom.

 Wysoka smukłość.
 Wysoka wytrzymałość na rozciąganie.
 Eliminacja rys i spękań
 Zwiększenie parametrów wytrzymałościowych betonu
 Wysoka odporność na zmęczenie
 Proste i szybkie dozowanie
 Redukcja  grubości  płyty  betonowej  przy  zachowaniu

wszystkich parametrów technicznych
 Eliminacja  tradycyjnego  zbrojenia  siatką  i  problemów

związanych  z  utrzymaniem jej  na właściwej  wysokości  w
przekroju płyty.

 DANE TECHNICZNE 

Długość 50 mm

Średnica 1,00mm

Konsystencja o włóknach 35kg/m3 . czas Ve-Be 8sek.

Wpływ na wytrzymałość betonu. 
by  uzyskać  1,5  MPa  przy
CMOD=0,5mm 
i 1,0MPa przy CMOD=3,5 mm

Wytrzymałość na rozciąganie  1060-1235 N/mm²

Norma
CE 09 1397 1397-CPD-0245
EN 14889-1

ZUŻYCIE
Włókna stalowe itFIBER stosuje się w ilości 20 - 40 kg/m3 betonu.
Opakowania: worek 25 kg

SPOSÓB UŻYCIA 
Włókna  stalowe  itFIBER  można  umieszczać  w  zasobniku  na
kruszywo  i  dozować  wagowo.  W  przypadku  braku  wolnego
zasobnika,  włókna  itFIBER  dodaje  się  wprost  do  betoniarki
wysypując  je  z  worka.  Włókna  stalowe  dodaje  się  zawsze  po
ostatniej  frakcji  kruszywa,  przed  cementem,  wodą  i  (super)
plastyfikatorem.

ZALECENIA

W betonach z włóknami stalowymi można stosować kruszywo
naturalne  o  średnicy  ziaren  nie  przekraczającej  16mm.
Klasa  betonu  powinna  być  nie  mniejsza  niż  B25,  a
stosunek w:c nie powinien być większy niż 0,6.  W celu
zmniejszenia ilości wody zarobowej mogą być stosowane
domieszki  chemiczne,  nie  powodujące  korozji  włókien
stalowych.  

Zawarte  w  niniejszej  karcie  informacje  podaje  się
wyłącznie  w celu umożliwienia  użytkowania  produktu w
najwłaściwszy i bezpieczny sposób. Producent zrzeka się
jakiejkolwiek  odpowiedzialności,  bezpośredniej  czy
pośredniej, za szkody spowodowane przez nieprawidłowe
lub  nieostrożne  stosowanie,  nieprzestrzeganie  norm
prawnych  bądź  wskazanego  sposobu  przygotowania  i
dawkowania.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wyrób zgodny z EN 14889-1
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