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MasterFiber – omfattende løsninger  
til fiberforstærket beton

Anvendelse af MasterFiber
Syntetiske fibre giver en tredimensionel armering af beton og benyttes allerede med succes 
som alternativ til armeringsnet af stål i industrigulve og sprøjtebeton. På samme måde kan man 
erstatte revnefordelende armering i færdigelementer med syntetiske fibre til at opnå modstands-
dygtige (korrosionsfri) og omkostningseffektive byggeelementer. Desuden muliggør syntetisk 
armering i betonen effektiv produktion af komplekst formede, tyndvæggede færdig- 
elementer, som opfylder æstetiske krav.

Løsninger med MasterFiber
For at opnå optimal ydelse med fiberarmeret beton er det et krav, at fibertype og betonmatrix er 
afstemt efter hinanden. På samme måde kræves der et nært samarbejde mellem beton- 
producenter og vores erfarne Master Builders Solutions-specialister for at du som kunde kan 
opnå de maksimale fordele ved en fiberbaseret løsning.

Teknisk støtte
Vi forener således dine krav med vores produkter og vores ekspertise  
gennem følgende foranstaltninger:
§  Hjælp til produktdesign (statik) helt frem til bestemmelsen af de nødvendige parametre
§  Komplet sortiment af førsteklasses, syntetiske fibre til betonarmering
§  Optimering af betondesignet med henblik på produktionsvilkår og slutprodukt 
§  Råd vedrørende doseringsanordninger for fibre
§  Hjælp med evt. godkendelse af byggematerialer

Doserings- 
udstyr

Fiber-
armering

Konstruktionsløsning

Løsning



Fiberdosering i kg/m³ (nettovægt) vs. vol.-% (blandingsdesign)
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Reduktion af tendens til revnedannelse på grund 
af plastisk krympning

Øget modstandskraft mod brand

Reduktion af revnedannelse på grund af hindret 
deformation (krympning, temperatur)  

Øget duktilitet og holdbarhed for sprøjtebeton

Øget duktilitet og holdbarhed for normalbeton

Øget trækstyrke ved bøjning efter revnedannelse 
i normalbeton 
Øget trækstyrke ved bøjning efter revnedannelse 
i højstyrke beton

  egnet            særdeles egnet 

Dosering af fiber [vol. - %]
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Vejledning i valg af MasterFiber 



MasterFiber 012  
Mikrofiber i 600 g vandsopløselige poser
Minimumsmængde: 30 poser ~ 18 kg

MasterFiber 246 
Makrofiber i 6 kg plastposer
Minimumsmængde: 600 kg ~ 1 palle

Forventet leveringstid
2-4 arbejdsdage

Hele træk: 15 tons ~ 25 palle
Forventet leveringstid: 2-3 uger

Teknisk support og beregninger
Ved spørgsmål vedrørende fiber generelt kontakt venligst:

Allan Tolstrup
Telefon: +45 4056 6207 
E-mail: allan.tolstrup@basf.com

MasterFiber 246
Nødvendige oplysninger for beregning af korrekt fibermængde

Bærelaget/underlaget:
  Løst sand
 Komprimeret sand
 Løst stabilgrus
 Komprimeret stabilgrus
 Isolering f.eks. polystyren

Feltstørrelse (m x m)

Evt. anden armering

Betonstyrke (f.eks. C30/37)

Dæktykkelse (f.eks.15 cm)

Belastninger
 Truck (tons)
 Lastbiler (tons)
 Punktbelastninger (f.eks. reoler, maskiner - kg)

Bestilling af MasterFiber
Kundeservice telefon: 73 66 30 60





MasterFiber 006 
MasterFiber 012
Mikrofibre af polypropylen iht. DIN EN 14889-2  
til beton iht. EN 206

Anvendelsesområder
Polymerfibre til beton, mørtel og injektionsmørtel 
til andre formål iht. DIN EN 14889-2

Egenskaber
 Reducerer tendensen til revnedannelse som følge af plastisk svind
 God kemikaliebestandighed (mod syrer og alkalier)
 Virker stabiliserende i beton
 Ingen korrosion
 Begrænset indvirkning på reologien
 Ubetydelig slitage på blandere og transportører

Anbefalet dosering
0,6 – 3,0 kg/m3

Emballage
30 x 0,6 kg papirsække i hver kasse (18 kg)

MasterFiber 012



Produktdata

Kemisk basis/polymertype Polypropylen 

Farve Farveløs

Densitet 0,91 kg / dm3

Klasse Ia

Fiberform (længderetning) lige

Fiberform (tværsnit) rund

Diameter 34 µm

Finhedsgrad 6,6 dtex

Sammenhængsstyrke 31,9 cN/tex

Smeltepunkt ca. 165 °C

MasterFiber 006 MasterFiber 012

Længde 6,6 mm 12,2 mm

Indflydelse på betonens konsistens

Fiberdosering 0,6 kg/m³ 0,6 kg/m³

Sætningstid (Vébé) med fibre 9 s 10 s

Sætningstid (Vébé) uden fibre 8 s 8 s

MasterFiber 006 
MasterFiber 012
Mikrofibre af polypropylen iht. DIN EN 14889-2  
til beton iht. EN 206

Plastisk svind opstår på grund af den fordampningsbetingede volumenændring i ny beton 
(vandtab) efter støbningen, mens betonen stadig er plastisk og endnu ikke er hærdet.  
Hvis dette svind ikke forhindres, kan det medføre revnedannelse. Vores MasterFiber et  
en af de mest effektive midler til at reducere revnedannelse, der skyldes plastisk svind.
Fibrene arbejder sammen med hinanden takket være det tredimensionelle fibernetværk  
og reducerer på denne måde svindet og eventuel spændingsudvikling. Allerede ved en  
fiberandel på 0,1 % af volumenet reduceres den samlede revnedannelse med 30 til 40 %.

Reduktion af revneareal [%] sammenlignet med reference uden fibre

0 10 20 30 40 50 60 70 80

MasterFiber 012

MasterFiber 006



MasterFiber 236
Makrofiber af polypropylen til beton iht. EN 14889-2

Anvendelsesområder
 Beton med plastfibre

Egenskaber
 Reducerer revnedannelse som skyldes langsigtet tørring og  
termiske ændringer 

 Reducerer tendens til revnedannelse som følge af plastisk svind
 Kan erstatte sekundær forstærkning med armeringsnet 
 En dosering på 6 kg/m3 svarer til ca. 35 kg/m3 stålfibre
 God kemikaliebestandighed (mod syrer og alkalier) 
 Ingen korrosion
 Begrænset indvirkning på reologien
  Mindre slitage på blandere og transportører

Anbefalet dosering
1,5 – 18,0 kg/m3

Emballage
6 kg papirsæk (lastpalle = 100 st. x 6 kg)



MasterFiber 236
Makrofiber af polypropylen til beton iht. EN 14889-2

Produktdata

Materiale Polyolefin

Farve Farveløs

Udformning Monofilament

Densitet 0,91 kg / dm3

Længde 29 mm ± 5 %

Længde/diameter forhold 39 mm ± 10 %

Ækvivalent diameter 0,75 mm ± 5 %

Trækstyrke 448 MPa ± 7,5 %

Elasticitetsmodulus 3640 MPa ± 10 %

Vandabsorption 0%

Smeltepunkt ca. 160 °C

Antændelsespunkt ca. 350 °C

Bestandighed over for syrer/alkalier Høj

Antal fibre pr. kg ca. 65.000

Effekt af betonstyrke 
(Fiberdosering i kg/m3 der opfylder kravene)

3,3 kg / m3



MasterFiber 246
Makrofiber af polypropylen til beton iht. EN 14889-2

Anvendelsesområder
 Beton med plastfibre

Egenskaber
 Reducerer revnedannelse som skyldes langsigtet tørring og  
termiske ændringer 

  Reducerer tendens til revnedannelse som følge af plastisk svind
 Kan erstatte sekundær forstærkning med armeringsnet 
 En dosering på 6 kg/m3 svarer til ca. 35 kg/m3 stålfibre
 God kemikaliebestandighed (mod syrer og alkalier) 
 Ingen korrosion
  Begrænset indvirkning på reologien
 Mindre slitage på blandere og transportører

Anbefalet dosering
1,5 – 9,0 kg/m3

Emballage
6 kg papirsæk (lastpalle = 80 stk. x 6 kg)
150 kg storsæk



MasterFiber 246
Makrofiber af polypropylen til beton iht. EN 14889-2

Produktdata

Materiale Polyolefin

Farve Farveløs

Udformning Monofilament

Densitet 0,91 kg / dm3

Længde 40 mm ± 5 %

Længde/diameter forhold 53 mm ± 10 %

Ækvivalent diameter 0,75 mm ± 5 %

Trækstyrke 448 MPa ± 7,5 %

Elasticitetsmodulus 3640 MPa ± 10 %

Vandabsorption 0%

Smeltepunkt ca. 160 °C

Antændelsespunkt ca. 350 °C

Bestandighed over for syrer/alkalier Høj

Antal fibre pr. kg ca. 65.000

Effekt af betonstyrke 
(Fiberdosering i kg/m3 der opfylder kravene)

3,3 kg / m3

C50 – Vurdering af brudsikkerheden ved forskellige fiberdoseringer 
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30 mm 30 kg / m3
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15 kg / m3

MasterFiber 246 
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KONKRETE, BÆREDYGTIGE FORDELE
AVANCERET KEMI FRA MASTER BUILDERS SOLUTIONS

sustainability.master-builders-solutions.com

Lad tallene tale for sig selv: Vi har beskrevet nogle af vores mest økoeffektive 
produktsystemer til beton- og elementproduktion, bygge- og anlægsvirksomhed 
samt gulvbranchen.

Master Builders Solutions Denmark A/S
Hallandsvej 1, DK-6230 Rødekro
Tlf.: +45 74 66 15 11
www.master-builders-solutions.com

Oplysningerne i denne publikation er baseret på vores aktuelle viden og erfaring, og er således ikke en garanti for produktets kontraktmæssige aftalte kvalitet. 
Da arbejdsforhold og anvendelses-områderne hos brugeren ligger uden for vores kontrol, kan Master Builders Solutions Denmark A/S ikke påtage sig et ansvar for de 
resultater, som en bruger måtte opnå ved anvendelsen af produktet. Brugerne er således ikke fritaget fra at udføre egne undersøgelser og tests. Produktets kontrakt-
mæssige aftale kvalitet på tidspunktet for risikoens overgang er udelukkende baseret på oplysninger på det tekniske datablad. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, 
oplysninger, dimensioner, vægtangivelser m.m. i denne publikation kan ændres uden forudgående varsel. Modtageren af vores produkt er ansvarlig for at sikre 
overhold-else af alle ejendomsrettigheder og eksisterende love og retsforskrifter. (11/2020)

® = registreret væremærke for Master Builders Solutions i mange lande. EEBE 1703dk

Master Builders Solutions 
til byggeindustrien

MasterAir
Løsninger til beton med  
kontrolleret luftindhold

MasterCast
Løsninger til betonvareindustrien

MasterCem
Løsninger til cementproduktion

MasterFinish
Løsninger til formslipmidler 

MasterFiber 
Løsninger til fiberforstærket beton

MasterGlenium
Løsninger til selvkompakterende beton

MasterKure
Løsninger til beskyttelse mod 
udtørring af nyudstøbt beton

MasterLife
Løsninger til forbedrede 
betonegenskaber

MasterMatrix
Løsninger til at forbedre  
betonens rheologi

MasterPel
Løsninger til vandtæt beton

MasterPolyheed
Løsninger til beton

MasterPozzolith
Løsninger til forbedrede 
betonegenskaber

MasterRheobuild
Løsninger til beton med høj styrke

MasterRoc
Løsninger til underjordiske 
konstruktioner

MasterSet
Løsninger til hærdningskontrol

MasterSuna 
Løsninger til sand og sten i beton

MasterSure 
Løsninger til ekstraordinær 
bearbejdelighed

Master X-Seed
Løsninger til styrke-  
acceleration af beton


