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Jeklena vlakna

Najbolj poznana in v svetovnem merilu najveèkrat uporabljena so metalna vlakna . Tako imenovana 
»standardna vlakna« predstavljajo zelo ugodno raznovrstno uporabo (za normalne industrijske tlake, za 
industrijske tlake brez fug, za fundamente itd.) Zelo lahko jih je vmešati v beton in obdelava je 
neproblematièna.

Z   vlakni TABIX 1/50 dosežemo boljše rezultate v obmoèju uporabnosti (zelo drobne razpoke) in rahlo slabše 
rezultate v mejnem obmoèju nosilnosti (velike razpoke). V principu jih lahko primerjamo s vlakni  HE 1/50 s 
tem, da jih je malo težje umešati v beton.

TABIX+ 1/60 so vlakna s povišano natezno napetostjo in poveèano sidrino dolžino. Prav zato vlakna s 
kvaliteto + morajo biti umešana v beton s poveèano tlaèno trdnostjo min. C30/37. Taka kombinacija daje 
mnogo višjo natezno trdnost in odporno sposobnost proti pojavom razpok, kot pa jo dajejo betoni s 
»standardnimi vlakni«.

Vlakna TABIX ++75/50 imajo dvakratno natezno trdnost in so pri tem tudi vitkejša. Ta visokoodporna vlakna 
uporabljamo za predfabricirane betonske elemente ali visoko obremenjene industrijske tlake ali fundamente. 
Pri teh vlaknih mora imeti beton kvaliteto C35/40.

TABIX 90/35 so vlakna, s katerimi zaradi svoje kratke dolžine dosežemo enormno veliko kolièino vlaken v 3
1m . Ta vlakna so zelo primerna pri betoniranju velikih površin industrijskih tlakov brez fug. Lahko betoniramo 2 
tudi polja brez fug med 900 in 1800m

Vlakna HE 75/60 so visokokvalitetna vlakna, ki na osnovi svoje vitkosti dopušèajo visoke obtežbe industrijskih 2
podov brez fug tudi do 2500m . Vlakna je nekaj težje zamešati v beton, zato moramo uporabiti tekoèi 
transportni trak ali dozirno napravo.

Posebej bi radi opozorili, da je bilo s poiskusi ugotovljeno, da betoni armirani s jeklenimi vlakni obdržijo tudi v 
razpokanem stanju še vedno sposobnost prevzemati tudi preko razpok relativno velike natezne obremenitve.

Za vsa nadaljna vprašanja smo vam seveda vedno na voljo.
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