
Miestna komunikácia, Považská Bystrica (SK) 
Betónová komunikácia s MasterFiber 240

Popis projektu

Požiadavkou  bolo vybudovanie miestnej 
komunikácie v Považskej Bystrici. Dovoz 
betónu z prevádzky spoločnosti MRA betón, 
s.r.o. v Považskej Bystrici. Nakoľko ale išlo o 
betonáž cesty v spáde skoro 14%, čím boli 
zvýšené nároky na rovnorodosť konzistencie, 
betonáž bola realizovaná počas dvoch dní. 
Pri hrúbke konštrukcie 20 cm, bol objem 
dodaného betónu cca 300 m3. Betón bol 
navrhnutý ako CB III. Ukladanie betónu 
so strojovým spracovaním a následnou 
metličkovou úpravou povrchu. 
Na záver bol na povrch čerstvého betónu 
aplikovaný ošetrujúci prostriedok proti 
odparovaniu vody a minimalizovaniu vzniku 
potenciálnych trhlín.

Zadanie

Betonáž komunikácie vo veľkom spáde a s 
komplikovanou prístupnosťou. Na základe 
častých záporných skúseností s ukladaním 
KARI sietí (náklady na dopravu, rozmiestnenie 
a hlavne ich správne umiestnenie vo finálnej 
konštrukcii) pri podobných realizáciách, 
bola navrhnutá zámena oceľových sietí za 
štrukturálne polypropylénové makrovlákna 
MasterFiber 240, ktoré nahrádzajú výstuž zo 
sietí a tým zabezpečujú vystuženie v celej 
štruktúre betónovej zmesi proti vzniku trhlín. 
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Naše riešenie

MasterFiber 240 je vlákno extrudované z polyméru 
polypropylénu a vytvarované do zvlneného profilu na zlepšenie 
ukotvenia v cementovej matrici. Tým dochádza k ďalšiemu 
vystuženiu betónu a zlepšeniu trvanlivosti a tuhosti. Toto vlákno 
je vhodné do alkalického prostredia, kde je požadovaná vysoká 
odolnosť proti chemickej agresii, do korozívneho aj agresívneho 
prostredia. Na základe týchto vlastností bol práve tento produkt 
v dávke 2,5 kg/m3 navrhnutý ako alternatíva za oceľové siete, 
čím sa eliminoval potenciálny vznik zmrašťovacích trhlín, čo 
v kombinácii s použitím ošetrujúceho nástreku zabezpečilo 
všetky požadované fyzikálno mechanické vlastnosti výslednej 
konštrukcie.

Výhody pre zákazníka

Náhradou oceľových sietí produktom MasterFiber 240 si 
zákazník zjednodušil ukladanie betónovej zmesi, jej spracovanie 
a následne dosiahol efektívny výsledok celej betónovej 
konštrukcie. Zároveň použité vlákna pomohli ku kompaktnosti 
zmesi, čo zjednodušilo betonáž v spáde.

Master Builders Solutions od MBCC Group

Značka Master Builders Solutions vyjadruje odbornosť 
poskytovania riešení v stavebníctve, v oblasti stavebnej chémie 
prispôsobených na mieru potrebám zákazníkov pri budovaní 
nových stavieb, ich údržbe, opravách a obnove.
Značka Master Builders Solutions je založená na poznatkoch 
a skúsenostiach získaných počas pôsobenia viac ako jedného 
storočia v stavebníctve. Jadrom značky Master Builders 
Solutions je kombinácia know-how a skúseností globálnej 
komunity stavebných expertov skupiny MBCC Group, ktorí sa s 
vami podieľajú na vašich stavebných výzvach v stavebníctve.

Viac informácií nájdete na: 
www.master-builders-solutions.sk
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