
MasterFiber: Den lette  
og stærke betonarmering
Konkret reference vedr. brug af MasterFiber  
hos elementproducenten, Uniblok

10 %
Mere effektive 
produktions-
processer* 

20 %
Mindre stål 
(vægt)*

21 %
Lavere globalt 
opvarmnings-
potentiale (GWP)*

 
  QUANTIFIED SUSTAINABLE BENEFITS –  
REDUCE YOUR FOOTPRINT AND BOOST  
YOUR BOTTOM LINE A brand of



MasterFiber – et fordelagtigt  
alternativ til stålarmering

Betonelementindustrien bruger traditionelt stålarmering i betonkonstruktioner, men stål 
er tungt og samtidig besværligt at håndtere og placere korrekt – og derfor bekosteligt. 
Betonelementproducenten Uniblok – en virksomhed i Velatia-gruppen i Toledo, Spanien 
– har opnået fantastiske resultater ved at tilsætte MasterFiber polypropylen-fibre til 
betonen. Denne avancerede fiberteknologi fra Master Builders Solutions forstærker 
betonen og gør det muligt at reducere den nødvendige mængde af stål.

MasterFiber har 
gjort det muligt for 
os at spare på både 
produktionstid 
og materialer. 

”
“Abel Medel, teknisk chef  

hos Uniblok, Toledo

Uniblok i Toledo, Spanien

Siden grundlæggelsen i 1991 har Uniblok produceret 
over 100.000 af deres skræddersyede præfabrikerede 
betonkamre.
Abel Medel, teknisk chef hos Uniblok, er den ansvar-
lige for byggematerialer. ”Det, der definerer os som 
virksomhed,” siger han, ”er den konstante søgen efter 
avancerede teknologier, og at tilbyde vores kunder de 
bedste løsninger, der findes i betonelementindustrien.” 
MasterFiber – en avanceret fiberteknologi fra Master 
Builders Solutions – er en væsentlig grund til, at vi kan 
tilbyde en sådan løsning.



* De angivne tal henviser til stålarmering og er baseret på data fra et fælles studie med Unibloks betonelementfabrik  
i Toledo i Spanien.

MERE EFFEKTIVE PRODUKTIONSPROCESSER*
Den påkrævede mængde stål blev begrænset til det  
teknisk optimale, ved at armeringsnet og supplerende 
polypropylen-fibre sammen gav den nødvendige bøje/
trækstyrke, samtidig med at revnebredden mindskedes. Det 
sparede tid og penge såvel som energi.

LAVERE GLOBALT OPVARMNINGSPOTENTIALE 
(GWP)*
Mindre forbrug af stål gav en betydelig reduktion af CO2-
udslippet. Ligeledes blev andre indikatorer for miljøpåvirk-
ninger reduceret; fx POCP (Photochemical Ozone Creation 
Potential), AP (Acidification Potential) og Total Resource 
Depletion, som alle blev reduceret med 20-25 %.

MINDRE STÅL (VÆGT) *
Der krævedes op til 20 % mindre stål for  
at opnå den nødvendige bøje/trækstyrke  
og reducering i revnedannelsen.
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KONKRETE FORDELE 
 
Ved brug af MasterFiber opnåede Uniblok  
betydelige konkrete fordele. Fakta:

Master Builders 
Solutions sælger 
ikke bare produkter  
til kunden – vi sælger 
hele løsninger.

”
“José Maria Vaquero, Senior Manager 

Market Development Fibers Europe, 
Master Builders Solutions



Konkrete bæredygtige fordele
Vi har tegnet et portræt af nogle af vores mest økoeffektive løsninger
til produktion af beton og betonelementer, beskyttelse af beton samt
produkter til gulvbelægninger.

sustainability.master-builders-solutions.com

Se film og læs mere om disse succeshistorier:

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 
kontraktmæssige 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 overholdelse af alle ejendomsrettigheder og eksisterende love og retsforskrifter. (11/2020)
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