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Bedre ytelse og holdbarhet 
gjennom forbedret nettstruktur

Betongens design gjør at riss oppstår, fordi det er et sprøtt 
materiale. Når betongens bæreevne overskrides av interne 
eller eksterne krefter, oppstår sprekker. Riss kan begrense 
betongens holdbarhet, betongelementene kan svikte og 
estetikken forringes.

Dette gjør det nødvendig med innvendig armering av 
betongen. Armering fordeler spenning og belastninger og 
tilfører den seigheten som trengs for å begrense størrelsen 
på riss samt bidra til at betongelementene reagerer som et 
elastisk material.

Ekspertene bak Master Builder Solutions har utviklet en 
omfattende serie med fibre. Det finnes en MasterFiber-
løsning til ethvert bruksområde: Disse løsningene er 
beskrevet i produktoversikten bak i brosjyren.

Når det gjelder godt design gir MasterFiber-produktene en 
spesielt effektivt innvendig armeringsstruktur i betongen, 
med eller uten armeringsnett i stål. MasterFiber har en helt 
spesiell kombinasjon av egenskaper, som er optimalisert 
for å ha en fasthetsytelse med kun liten påvirkning på 
betongens reologiske egenskaper.

Denne nettstrukturen består av en ekstremt stor mengde 
spredte fibre som gir betongen følgende egenskaper: Den:

  Øker bestandigheten overfor svinnriss.
  Beskytter betongen mot avskalling ved brann.
  Gir betongen bedre bruddseighet.
  Styrker betongstrukturens mekaniske ytelse.

I stedet for å bruke håndknyttet stålarmering kan  
man armere mange konstruksjoner ved hjelp av en 
MasterFiber-løsning som har to viktige fordeler:

  Sikkerhet og kostnadseffektivitet. 
Denne armeringen er allerede integrert og jevnt fordelt  
i betongblandingen. Dette eliminerer problemet med 
korrekt plassering av stålbjelkene, som er et kostnads-
krevende arbeid og samtidig utgjør en risiko både for  
de som jobber på byggeplassen og for konstruksjonen 
ved eventuell feil plassering.

  Holdbarhet og miljøvennlighet. 
Armeringen, som er kompatibel med betongens alkaliske 
miljø, er ikke utsatt for korrosjon og derfor er det heller 
ikke behov for ekstra beskyttelse. Det betyr at man kan 
lage tynnere og lettere strukturer, som gir mer miljø-
vennlige konstruksjoner.

Renovering av en gammel bygning med tynt 
fasadepanel (3 mm tykkelse) der det brukes Very 

High Performance betong armert med MasterFiber og 
utvendig isolasjon, iMat-prosjekt.
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Plastisk svinn skyldes den volumendringen som skjer i  
alle ferske, sementbaserte materialer etter utstøping, det 
vil si mens betongen fremdeles er plastisk og ennå ikke 
har oppnådd nevneverdig fasthet. Dersom dette ikke 
hindres, kan det oppstå riss.

MasterFiber-strukturen er et av de mest effektive metodene 
for å redusere plastisk svinnriss. Fibrene virker sammen 
og bygger opp et nettstruktur som reduserer svinn og 
belastningsutvikling. Ved bruk av et fiberinnhold på kun 
0,1 % volum reduseres den totale rissflaten med 30 til 40 %.

MasterFiber – øker  
bestandigheten mot svinnriss 

MasterFiber 012 og 
MasterFiber 018
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Brukt i kombinasjon med MasterLife SRT, et svinnredu-
serende tilsetningsstoff (SRA), som regulerer spenning i 
betongporer, reduserer fiberstrukturen i MasterFiber 
belastning og tøying uten å virke inn på trykkfasthet eller 
elastisistetsmodul. Dette systemet gir en en svært flytende 
betong som er enkel å pumpe og støpe. Fibrene virker på 

hvordan vannet migrerer gjennom betongen og gir en mer 
jevn fuktighetsprofil (typisk mht. heller og fortau) og er 
gunstigere enn armeringsnett i stål, som er vanskelig å 
plassere korrekt. Til sammen gir alt dette en løsning som 
er enkel i bruk, arbeidsbesparende og gir en bedre 
overflatefinish.

Svinnutviklingskurve med MasterLife SRT
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MasterFiber – gir betongen  
bedre bruddseighet

Seigheten, materialets evne til å motstå rissdannelse og 
prøven til å mislykkes i å motstå opprissing. Dette kreves 
innenfor mange bruksområder: industrigulv, trafikk-kom-
ponenter, opphengte paneler, marine konstruksjoner og 
kledning av sprøytebetong i gruver.

I opprisset betong med et stort antall optimalt formede 
makrofibre, bærer MasterFiber-strukturen, som forbinder 
de opprissede betongoverflatene, tilleggslasten ved å 
overføre lasten via den overbygde sprekken og inn i de 
uskadde delene av betongen.

Diffusjonseffekten gjør fiberstrukturen til en effektiv 
erstatning for tradisjonell stålarmering når det gjelder 
regulering av størrelsen på riss.

Avhengig av bruksområde kan den optimale MasterFiber-
strukturen oppnås med stål og / eller syntestiske makrofibre. 
Syntetiske makrofibre har noen fordeler:

 Betydelig mindre slitasje på utstyr.
  Densitet sammenlignbar med vann og vesentlig  

mindre separasjon.
  Ingen korrosjon og ingen behov for korrosjons-

beskyttelse.
  Bedre fordeling i betongen på grunn av de gode 

overflateegenskapene til fibrene.

Ved sprøyting forbedrer MasterFiber 150 betongblan-
dingens kohesjon og forenkler pumping over store 
avstander.

Ved støping sørger syntetiske makrofibre, som MasterFiber 
240, for enkel håndtering med god fordeling i normal eller 
selvkomprimerende betong og øker betongelementenes 
sikkerhet og holdbarhet.

Seighetsprøving av C50 ved ulike 
fiberdoseringer
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I nyskapende konstruksjonsdesign legges det stadig større 
vekt på bruk av byggematerialer som muliggjør lettere, 
sterkere, sikrere, mer fleksible og holdbare konstruksjoner, 
som i tillegg er kostnadseffektive.

Integrerte høyytelsesfibre øker betongens strekk-, bøye-, 
skjær- og vridningsfasthet sammenlignet med ikke-armert 
betong, og bidrar til at seigheten beholdes også når 
betongen utsettes for høy kompresjon, som for eksempel 
ved søylekonstruksjoner.

Der det brukes isolerte fasadepaneler kan man redusere 
betongens tykkelse, fordi det ikke er behov for et korro-
sjonsbeskyttende lag over stålarmeringen. Dermed kan 
man få en lettere løsning med mer plass til isolasjons-
materiale i stedet for den betongen man ellers ville ha 

brukt.
Vår MasterFiber-struktur gir store fordeler i forhold til 
tradisjonelle løsninger, som for eksempel sveiset 
stålarmering:

  Ikke nødvendig å håndtere eller plassere stålbur i 
støpeformene.

 Ingen korrosjonsrisiko.
 Muliggjør design med en ny, mer effektiv form.
 Mulig å lage smalere og lettere konstruksjoner.

Med den nyeste, optimaliserte betongen VHPC (Very High 
Performance Concrete) og MasterFiber 400 kan man gjøre 
nye fremskritt innen konstruksjons- og arkitektonisk 
design.

MasterFiber – styrker betong-
konstruksjonens mekaniske ytelse

Multisprekkeadferd i fiberarmert betong med MasterFiber. 4-punkts bøyestyrketest i LMC-laboratorium.
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MasterFiber – beskytter mot 
betongavskalling ved brann

Ved høye temperaturer, som for eksempel ved brann, går 
fuktigheten i betongen over til damp. Når temperaturen 
stiger raskere enn dampen slipper ut fra betongen, danner 
det økende trykket strekkspenninger som blir for høye  
for betongen og fører til at den avskalles på en ganske 
«eksplosiv» måte.

Under en brann fører avskalling til raskt tap av betongens 
overflatelag. Avskallingen utsetter betongkjernen for 
branntemperaturer og øker dermed varmetransporten til 

betongkjernen og armeringen.
MasterFiber-strukturen er spesielt effektiv til beskyttelse av 
bygningskonstruksjoner mot betongavskalling. Ved en 
brann smelter 30 µm diameter monofilament polypropylen-
mikrofibre svært raskt inne i betongoverflaten og skaper 
fort mikrokanaler som kan slippe ut damptrykket. Et 
fiberinnhold på 1 kg/m3 er nok til å tåle den høyeste 
branntesten (RWS) uten å ha skadelig effekt på bæreevnen.

Standard brannkurver som brukes i CTRL-tester
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Vår ekspertise
Bred støtte for alle dine behov

Takket være sin lange erfaring innen formulering av 
blandingsdesign tilbyr Master Builder Solutions-ekspertene 
bred støtte til sine kunder når det gjelder å finne 
alternativer til vanlige armeringsnett i stål.

I hvert enkelt land har vi en egen fiberspesialist som finner 
egnede, skreddersydde løsninger som omfatter:

  En beregningsservice som utføres sammen med 
ingeniørteamet for å bestemme korrekt tykkelse  
og fiberdosering i samsvar med standardkravene.

  Betongens blandingsdesign, som bør ha rett konsistens 
og en tilpasset korngraderingskurve for  
å oppnå den optimale reologien for den ønskede 
fiberdoseringen.

  Den rette fiberen, valgt fra Master Builders Solutions’ 
omfattende produktutvalg.

Løsning

Betongens 
blandingsdesign

Fiberarmering

Produktdesign

1

2 

 3 
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MasterFiber 012 og MasterFiber 018 MasterFiber 150

MasterFiber 240 MasterFiber 400

MasterFiber 482 MasterFiber 530
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MasterFiber –  
produktguide
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Plastisk svinn •

Uttørkingssvinn • • •

Brannbeskyttelse •

Seighet i sprøytebetong • •

Seighet i støpebetong • •

Mekanisk ytelse etter rissdannelse  
i betong med lav til medium fasthet  
(< C50 / 60)

• •

Mekanisk ytelse etter rissdannelse 
i betong med høy fasthet  
(C55 / 67– C100 /115)

• •

Mekanisk ytelse etter rissdannelse i betong  
med svært høy og ekstra høy fasthet  
(> C100 / 115)

•
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Hybrid struktur laget av stål, tynne paneler og sjalusirist i meget sterk 
høykvalitets betong armert med MasterFiber. FoU-prosjekt utviklet av 
ASCAMM \ iMat – Construction Technologies.
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Master Builders Solutions

Med varemerket Master Builders Solutions har vi samlet ekspertisen 
for å skape kjemiske løsninger for nybygg, vedlikehold, reparasjon 
og renovasjon av konstruksjoner. Master Builders Solutions bygger 
på mer enn hundre års erfaring i bygg- og anleggsbransjen. 

Den know-how og erfaring som finnes i vårt verdensomspennende 
nettverk av byggeksperter utgjør selve kjernen i Master Builders 
Solutions. Vi kombinerer de rette elementene fra porteføljen vår for 
å løse dine spesifikke byggmessige utfordringer. Vi samarbeider på 
tvers av fagområder og regioner, og utnytter den erfaring vi har tilegnet 
oss fra utallige byggeprosjekter over hele verden. Vi utnytter globale 
Master Builders Solutions-teknologier i tillegg til vår dyptgående 
kunnskap om lokale byggmessige behov for å utvikle innovasjoner 
som gir deg større suksess og muligheten til bærekraftig bygging.

 Tilsetningsstoffer til betong 
 Tilsetningsstoffer til sement 
 Løsninger for underjordisk konstruksjon
 Vanntettingssystemer
 Tetningsmasser 
 Løsninger for betongreparasjon og  
 -beskyttelse
 Spesialmørtler
 Spesialgulvsystemer

Vår omfattende porteføljen



Master Builders Solutions  
for bygg- og anleggsbransjen
MasterAir
Løsninger for betong med  
kontrollert luftinnhold

MasterCast
Løsninger for 
betongvareindustrien

MasterCem
Løsninger for 
sementproduksjon

MasterEase
Løsninger for betong med  
lav viskositet

MasterFiber 
Omfattende løsninger for  
berforsterket betong 

MasterFinish
Løsninger for formslippmidler 
og over atebehandling

MasterGlenium
Løsninger for 
selvkomprimerende betong

MasterKure
Løsninger for beskyttelse mot 
uttørking av nyutstøpt betong

MasterLife
Løsninger for forbedret 
holdbarhet

MasterMatrix
Løsninger for forbedring av 
betongens reologi

MasterPel 
Løsninger for vanntett betong

MasterPolyheed
Løsninger for standardbetong

MasterPozzolith 
Løsninger for betong med 
redusert vanninnhold

MasterRheobuild
Løsninger for høyfast betong

MasterRoc
Løsninger for underjordiske 
konstruksjoner

MasterSet 
Løsninger for 
herdningskontroll

MasterSuna 
Løsninger for sand og grus i 
betong

MasterSure
Løsninger for ekstraordinær 
bearbeidelighet

Master X-Seed
Løsninger for 
styrkeakselerasjon  
av betong

Informasjonen i denne brosjyren er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring og er således ikke en garanti for produktets kontraktsmessige avtalte kvalitet. Brukerens arbeidsforhold ligger  
utenfor vår kontroll. Master Builders Solutions Norge A/S kan derfor ikke påta seg ansvaret for de resultater en bruker måtte oppnå ved bruk av produktet. Brukerne er dermed ikke fritatt fra å utføre 
egne undersøkelser og tester. Produktets kontraktsmessige avtalte kvalitet på tidspunktet for risikoens overgang er utelukkende basert på opplysninger i det tekniske databladet. Alle beskrivelser, 
tegninger, fotogra er, opplysninger, dimensjoner, vektangivelser m.m. i denne publikasjonen kan endres uten forutgående varsel. Mottakeren av produktene våre er ansvarlig for å sikre overholdelse  
av alle eiendomsrettigheter og eksisterende lover og rettsforskrifter (11/2020).

® = registrert varemerke for Master Builders Solutions i mange land. 

Master Builders Solutions Norway  AS
Gullfotdalen 4, NO-2120 Sagstua 
Telefon +47 62 97 00 20
www.master-builders-solutions.com

MÅLBARE BÆREKRAFTIGE FORDELER
AVANSERT KJEMI FRA MASTER BUILDERS SOLUTIONS 

sustainability.master-builders-solutions.com

La tallene snakke: Her viser vi noen av våre mest miljøvennlige 
produktløsninger for betong og prefabrikert produksjon, konstruksjon,  
anlegg og gulv.




