
 
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: WŁÓKNA ISTRICE  39x0,78 

WŁÓKNO POLIMEROWE DO STRUKTURALNEGO ZBROJENIA BETONU 

 

PRODUCENT    FILI & FORME SRL 

     via del lavoro 10 – San Cesario sul Panaro (Modena) ITALIA 

     Tel. +39 059 921462 Fax +39 059 921463  

     e-mail: info@fibreistrice.com 

WYRÓB    włókna polimerowe o wysokiej gęstości i odporności 

WYGLĄD    włókna pojedyncze/ makrowłókna 

DŁUGOŚĆ    39 mm (minimalna tolerancja ± 5%) 

ŚREDNICA    0,77 / 0,79 mm (Minimalna tolerancja ± 5%) 

FORMA    patent z dnia 20.11.2005 

ZASTOSOWANIE Włókna do strukturalnego zbrojenia betonu. Redukują, a w 

niektórych przypadkach całkowicie eliminują pęknięcia plastyczne 

spowodowane skurczem betonu, zwiększając równocześnie 

wytrzymałość betonu na zginanie, zwiększając plastyczność i 

odporność na zmęczenie betonu. Włókna te posiadają rzeczywistą 

funkcję strukturalną, dlatego też mogą efektywnie zastępować siatki 

lub włókna metalowe. 

KOLOR      szary/cementowy (minimalne różnice w kolorze są dopuszczalne) 

CIĘŻAR WŁAŚCIWY   ok. 1 kg/dm3 

WYTRZYMAŁOŚĆ 

NA ROZCIĄGANIE   ok. 520 MPa 

MODUŁ ELASTYCZNOŚCI  ok. 4,0 GPa 

NASIĄKLIWOŚĆ   brak 

ODPORNOŚĆ NA KWASY/ZASADY całkowita 

TESTY     ASTM C-1116 ; UNI 11039/1 ; UNI 11039/2 

OPAKOWANIA przezroczyste worki PET po 6 kg każdy (Różne opakowania 

dostępne na życzenie) 

DOZOWANIE od 1,5 do 10 kg/m3 betonu, w zależności od oczekiwanych 

wyników; generalnie, odporność na pękanie wzrasta wraz ze 

wzrostem zawartości włókien 

CERTYFIKATY ZGODNOŚCI Certyfikat zgodności CE nr 0925-CPD-90/2009, 

wydany zgodnie z normą UNI EN 14889-2. 

SPOSÓB UŻYCIA Włókna, nawet w większych dawkach (10 kg/m3), rozprowadzają 

się równomiernie w mieszance betonowej, nie ulegają zjawisku 

segregacji i nie pogarszają urabialności betonu. Podać wszystkie 

składniki niezbędne do wykonania mieszanki betonowej do 

mieszalnika na węźle betoniarskim lub betoniarki a następnie 

wsypywać jeden worek włókien co 30 sekund. 

Po zakończeniu ładowania, ustawić mieszalnik na maksymalną prędkość obrotową na pięć minut w celu 

prawidłowego zmieszania składników betonu i włókien. 

Regulować konsystencję do żądanych wartości za pomocą dodatków upłynniających, nie dodawać dodatkowej 

wody do mieszanki.  

Jeśli mieszanka jest przygotowywana na węźle betoniarskim, włókna najlepiej jest dozować jako pierwsze, przed 

kruszywem, wodą i cementem. Następnie wymieszać. 

 

UWAGA Informacje zawarte w niniejszej ulotce przedstawiają najbardziej aktualną wiedzę posiadaną 

przez producenta w dniu publikacji. 

Informacje te podaje się wyłącznie w celuumożliwienia stosowania produktu w najbardziej odpowiedni i 

bezpieczny sposób. 

Producent zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności, bezpośredniej czy pośredniej, za szkody spowodowane 

przez nieprawidłowe lub nieostrożne stosowanie, nieprzestrzeganie norm prawnych bądź nieprzestrzeganie 

wskazanego sposobu przygotowania i dawkowania. 

 

 


