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Recondiționarea clădirilor vechi cu panouri izolatoare de fațadă 
subțiri (grosime 3 cm) realizate din beton de înaltă performanță 

armat cu MasterFiber – Proiect iMat

Performanță și durabilitate mai bună 
printr-o armătură optimizată

Fiind un material rigid, betonul este proiectat sa fisureze. În 
momentul în care capacitatea sa portantă maximă este depă-
șită prin forțe interne sau externe, apar fisurile. Fisurile pot 
limita durabilitatea betonului, elementele din beton pot ceda, 
iar estetica este afectată în mod semnificativ.

Acest lucru impune necesitatea ranforsării interne a betonu-
lui, difuzarea tensiunilor și a presiunilor și asigurarea ductili-
tății dorite pentru a limita dimensiunea fisurilor și pentru a 
ajuta elementele din beton să se comporte ca un material 
elastic.

Experții Master Builders Solutions au dezvoltat o gamă 
cuprinzătoare de fibre. Pentru fiecare aplicație există o solu-
ție MasterFiber. Aceste soluții sunt abordate în ghidul de 
selectare de la sfârșitul broșurii.

În cazul proiectării corespunzătoare, produsele MasterFiber 
creează o rețea internă de consolidare a betonului deosebit 
de eficientă, cu sau fără folosirea armăturii clasice din oțel. 
MasterFiber prezintă o combinație extraordinară de proprie-
tăți: Sunt optimizate să aibă o rezistență foarte bună cu o 
influență minima asupra comportamentului reologic al 
betonului proaspăt.

Această armătură este realizată dintr-o cantitate foarte mare 
de fibre distribuite uniform in masa betonului, conferind aces-
tuia următoarele caracteristici: 

  Îmbunătățește rezistența la fisurarea din contracție
  Asigură securitate împotriva exfolierii betonului în condițiile 

unui incendiu.
  Conferă betonului rezistență la rupere.
  Îmbunătățește performanța mecanică a structurii 

betonului..

În locul folosirii de fier-beton legat manual, multe structuri pot 
fi consolidate folosind soluția MasterFiber cu două avantaje 
majore:

  Siguranță și rentabilitate 
Această armătură este deja integrată în amestecul de 
beton și distribuită uniform în masa acestuia. Elimină 
problema poziționării corecte a barelor de oțel, care 
este o sursă costisitoare de muncă, dar și un pericol 
pentru oamenii de pe șantier și pentru structura în 
sine, în cazul poziționării incorecte.

  Durabilitate și sustenabilitate 
Compatibilă cu mediul alcalin al betonului, această 
armătură nu prezintă niciun risc de coroziune și nu 
necesită un strat de acoperire din beton. Acest lucru 
înseamnă structuri mai subțiri și mai ușoare care 
contribuie la realizarea unor construcții sustenabile.
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Contracția plastică este cauzată de variația volumului ce 
apare la materialele cimentoase imediat după punerea în 
operă, când amestecul este încă plastic și nu a atins o rezis-
tență semnificativă. Dacă această contracție este limitată, pot 
apărea fisuri.

Armătura MasterFiber este una dintre cele mai eficiente 
metode de a reduce fisurarea din contracția plastică. Fibrele 
interacționează datorită formării unei rețele integrate și astfel 
reduc contracția și dezvoltarea tensiunilor. Folosind un volum 
de fibre de numai 0,1%, aria totală a fisurilor se reduce cu 30 
până la 40%.

MasterFiber – Îmbunătățește 
rezistența la fisurare din contracție

MasterFiber 012 & 
MasterFiber 018
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Folosit în combinație cu MasterLife SRT, un aditiv pentru 
reducerea fisurilor (SRA), care echilibrează tensiunea de 
suprafață în porii betonului, armătura MasterFiber reduce 
tensiunea și presiunea din contracții fără a afecta rezistența 
la compresiune și modulul de elasticitate. Acest sistem asi-
gură un beton extrem de fluid, care este ușor de pompat și de 
turnat. Fibrele acționează asupra modului în care apa 

migrează prin beton, oferind o distribuție mai uniformă a umi-
dității (obișnuit la dale și pavaje) și oferă avantaje față de 
utilizarea armăturilor de oțel, care sunt dificil de poziționat 
corespunzător. Toate acestea se rezumă printr-o soluție ușor 
de aplicat care economisește forță de muncă și produce un 
rezultat de calitate mai bună.

Curba de evoluție a contracției cu MasterLife SRT
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MasterFiber – Conferă betonului 
rezistență la rupere

Rezistența la rupere reprezintă abilitatea unui material de a 
rezista la propagarea fisurilor și de a rezista la fracturare. 
Aceasta este o cerință în multe aplicații cum ar fi: pardoseli 
industriale, componente ale structurilor rutiere, panouri suspen-
date, structuri marine și captușelile lucrărilor subterane din 
beton torcretat.

În cazul betonului fisurat armat cu un număr ridicat de macro-
fibre având formă optimizată, armătura MasterFiber, care 
conectează suprafețele fisurate ale betonului, suportă sar-
cina suplimentară transferând-o prin fisura acomodată spre 
sectoarele nedeteriorate ale betonului.

Efectul de difuzare al armăturii din fibre înlocuiește eficient 
armătura tradițională de oțel folosită pentru a controla dimen-
siunea fisurilor.

În funcție de aplicație, rețeaua optimă de armare MasterFiber 
poate fi obținută cu macrofibre de oțel și/sau sintetice.

Macrofibrele sintetice au următoarele avantaje:

  Reducerea semnificativă a uzurii echipamentelor.
  O densitate similară cu cea a apei și o segregare mult mai 

redusă.
  Elimină coroziunea și nevoia de protecție împotriva 

coroziunii.
  Dispersie mai bună în beton datorită proprietăților deose-

bite ale suprafeței.

În cazul torcretării, fibrele sintetice cum sunt MasterFiber 150 
îmbunătățesc coeziunea amestecului de beton și facilitează 
pomparea ușoară pe distanțe lungi.

În cazul turnării betonului, macrofibrele sintetice cum sunt 
MasterFiber 240 asigură manipularea ușoară cu dispersie 
bună în betonul normal sau autocompactant și îmbunătățesc 
siguranța și durabilitatea elementului de beton.

Evaluarea rezilienței C50 la diferite 
dozaje ale fibrelor
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MasterFiber 150

MasterFiber 240



Inovația în proiectarea tehnică pune un accent și mai mare 
pe utilizarea materialelor de construcție care permit crearea 
de structuri mai ușoare, mai rezistente, mai sigure, mai flexi-
bile și durabile, care sunt și rentabile în același timp.

Integrarea fibrelor de înaltă performanță crește rezistența la 
tracțiune, la încovoiere, forfecare si torsiune a betonului, în 
comparație cu betonul nearmat, și confera ductilitate sub 
sarcini de compresiune, așa cum sunt întâlnite de exemplu la 
coloane.

În cazul panourilor izolate pentru fațade, posibilitatea de a 
reduce grosimea betonului prin evitarea acoperirii minime a 
armăturii de oțel necesare limitării problemelor de coroziune, 
poate furniza o soluție mai ușoară, cu mai mult spațiu pentru 
materialele izolatoare în locul grosimii betonului economisit.

Armătura MasterFiber poate oferi avantaje considerabile față 
de soluțiile tradiționale precum armătura metalică sudată:

  Nu necesită manipularea și poziționarea rețelelor metalice 
în cofraje.

  Fără risc de coroziune.
  Permite proiectarea unei forme noi, mai eficiente
  Pot fi create structuri mai subțiri și mai ușoare.

Utilizând ultima generație de beton optimizat VHPC (Beton 
de foarte înaltă performanță) și MasterFiber 400, pot fi obți-
nute noi progrese în proiectare pentru aplicațiile structurale și 
arhitecturale.

MasterFiber – Îmbunătățește performanțele 
mecanice ale structurii de beton

Comportamentul la fisurare al betonului armat cu MasterFiber Testul de rezistență la încovoiere în 4 puncte efectuat în laborator LMC
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MasterFiber – Protejează împotriva ex folierii 
betonului în condițiile unui incendiu

La temperaturi mari, cum este cazul unui incendiu, umiditatea 
din beton se transformă în abur. Pe măsură ce temperatura 
crește mai rapid decât poate fi aburul eliminat, presiunea tot 
mai mare generează tensiune la tracțiune care devine prea 
ridicată pentru a putea fi preluata de rezistența betonului, 
astfel că betonul se exfoliază într-o manieră destul de 
„explozivă”.

Exfolierea rezultă în urma desprinderii rapide a straturilor de 
suprafață ale betonului în timpul incendiului. Miezul betonului 
devine mai expus la temperatura focului, astfel crescând rata 
de transmisie a căldurii spre miezul și armătura betonului.

Armătura MasterFiber este eficientă în special pentru proteja-
rea structurilor clădirii împotriva exfolierii betonului. În caz de 
incendiu, microfibrele de polipropilenă mono filament cu dia-
metrul de 30 μm se topesc foarte repede în interiorul masei 
betonului, creând rapid microcanale care pot elibera presiu-
nea aburului. 1 kg / m3 de fibre este suficient pentru a suporta 
cel mai serios test la incendiu (RWS) fără vreun efect în detri-
mentul capacității portante.

Curbele standard la incendiu folosite în testele CTRL
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Expertiza noastră  
Un suport extins pentru toate nevoile dvs

Datorită experienței vaste în proiectarea amestecurilor de 
beton, experții Master Builders Solutions oferă un suport 
extins clienților pentru identificarea soluțiilor alternative la 
armătura obișnuită din oțel.

În fiecare țară, un expert dedicat specializat în fibre este la 
dispoziția dvs. pentru a identifica soluțiile personalizate adec-
vate, luând în considerare:

  Calculul împreună cu echipa de ingineri, pentru a deter-
mina dimensiunile corecte și dozajul de fibre care îndepli-
nește cerințele standardului.

  Proiectarea amestecului de beton, care să aibă consis-
tența corectă și o curbă granulometrică adaptată pentru a 
atinge caracteristicile optime de curgere la dozajul de 
fibre necesar.

  Fibra corectă, selectată din gama cuprinzătoare de pro-
duse a Master Builders Solutions.

Soluție

Proiectarea 
amestecului  

de beton

Armătura  
de fibre

Specificația 
produsului

1

2 

 3 
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MasterFiber 012 & MasterFiber 018 MasterFiber 150

MasterFiber 240 MasterFiber 400

MasterFiber 482 MasterFiber 530

11MasterFiber
Soluții de armare alternative



MasterFiber –  
Ghid de selectare
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Contracție plastică
••

Contracție la uscare
•• •• ••

Protecția împotriva incendiilor
••

Rezistența în betonul torcretat
•• ••

Rezistența în betonul prefabricat
•• ••

Performanța mecanică după fisurare la betonul cu 
rezistență mică și medie (< C50 / 60) •• ••

Performanța mecanică după fisurare la betonul cu 
rezistență mare (C55 / 67-C100 / 115) •• ••

Performanța mecanică după fisurare la betonul cu 
rezistență foarte mare și extrem de mare (> C100 / 115) ••

MasterFiber
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Structură hibrid din oțel si panouri subțiri realizate din beton de foarte 
mare performanță armat cu MasterFiber. Proiect R&D dezvoltat de 
ASCAMM/iMat – Construction Technologies.



Marca Master Builders Solutions reunește întreaga noastră experi-
ență pentru a crea soluții chimice pentru construcții noi și pentru 
întreținerea, repararea și renovarea structurilor existente. Master 
Builders Solutions este construit pe baza experienței dobândite 
în decursul a peste un secol în industria construcțiilor. Cunoștințele 
tehnice și experiența la nivel de comunitate globală a experților 
noștri în construcții formează nucleul Master Builders Solutions.

Combinăm elementele potrivite din portofoliul nostru pentru a solu-
ționa probleme specifice de construcție. Colaborăm pe domenii de 
expertiză și regiuni și extragem experiența dobândită din nenumă-
rate proiecte de construcție din întreaga lume. Valorificăm tehnolo-
giile globale, precum și cunoștințele aprofundate privind cerințele 
locale din construcții, pentru a dezvolta inovații care să vă susțina 
să aveţi reuşite notabile şi să realizaţi construcţii durabile.

Portofoliul complex al mărcii Master Builders Solutions cuprinde 
aditivi pentru beton, aditivi pentru ciment, soluții chimice pentru 
construcții subterane, soluții de hidroizolație, materiale de etan-
șare, soluții de reparare și protecție a betonului, mortare perfor-
mante, soluții pentru pardoseli performante și soluții pentru energia 
eoliană onshore și offshore.

Master Builders Solutions

  Aditivi pentru beton
  Aditivi pentru ciment
  Soluții chimice pentru construcții subterane
  Soluții de hidroizolare
  Materiale de etanșare
  Soluții de reparare și protecție a betonului
  Mortare de performanță
  Mortare pentru turbine eoliene 
  Soluții pentru pardoseli performante

Portofoliul nostru complet

Nu ezitați să ne contactați 
pentru mai multe informații 
specifice! (a se vedea 
coperta posterioară pentru 
detalii locale de contact)



Informațiile cuprinse în această broșură se bazează pe cunoștințele și experiența noastră actuală. Acestea nu reprezintă calitatea convenită contractual pentru produse și, având în vedere 
multitudinea de factori care pot afecta procesarea și aplicarea produselor noastre, nu scutesc cumpărătorul și/sau procesatorul de efectuarea propriilor investigații și teste. Calitatea contrac-
tuală convenită a produsului în momentul transferului riscului este bazată numai pe informațiile din fișa de specificații tehnice. Orice descrieri, desene, fotografii, date, proporții, greutăți, etc. 
menționate în această broșură pot fi modificate fără vreo informare prealabilă. Este responsabilitatea beneficiarului produsului nostru să se asigure că sunt respectate toate drepturile de 
proprietate și legile și reglementările existente (01/2021).

® = marcă înregistrată a MBCC Group în mai multe țări. MBS-04-2021-AS-0020-RO

Master Builders Solutions  
pentru Industria de Construcții

 
 
QUANTIFIED SUSTAINABLE BENEFITS. 
CHIMIE AVANSATĂ A MASTER BUILDERS SOLUTIONS

Să lăsăm cifrele să vorbească: V-am prezentat câteva dintre produsele cele mai eficiente 
din punct de vedere ecologic pentru producţia de beton și prefabricate, construcţii, inginerie 
civilă și pardoseli.

sustainability.master-builders-solutions.com

MasterAir
Soluții complete pentru beton 
cu aer antrenat

MasterBrace
Soluții pentru consolidarea 
betonului

MasterCast
Soluții pentru industria produselor 
din beton vibropresat

MasterCem
Soluții pentru fabricarea cimentului

MasterEase
Vâscozitate scăzută pentru 
performanțe ridicate ale betonului

MasterEmaco
Soluții pentru repararea betonului

MasterFinish
Soluții pentru tratarea cofrajelor și 
îmbunătățirea calității suprafețelor 
betonului

MasterFlow
Soluții pentru subturnări de precizie

MasterFiber
Soluții pentru beton armat cu fibre

MasterGlenium
Soluții pentru beton de înaltă 
performanță

MasterInject
Soluții pentru injectarea betonului

MasterKure
Soluții pentru tratarea betonului 
după turnare

MasterLife
Soluții pentru beton cu durabilitate 
ridicată

MasterMatrix
Soluții avansate pentru controlul 
reologiei betonului

MasterPel
Soluții pentru hidrofobizare, anti-
eflorescență și protecția suprafeței 
betonului

MasterPolyheed
Soluții pentru beton de clasă medie

MasterPozzolith
Soluții pentru beton de clasă uzuală

MasterProtect
Soluții pentru protejarea betonului

MasterRheobuild
Soluții pentru beton reoplastic 
cu rezistență mare

MasterRoc
Soluții pentru construcții subterane

MasterSeal
Soluții pentru hidroizolare și etanșare

MasterSet
Soluții pentru controlul prizei betonului

MasterSphere
Soluții pentru rezistență garantată 
la îngheț-dezgheț

MasterSuna
Soluții pentru nisip și pietriș în beton

MasterSure
Soluții pentru menținerea un timp 
îndelungat a lucrabilității betonului

MasterTop
Soluții pentru pardoseli industriale 
și comerciale

Master X-Seed
Soluții avansate de accelerare 
a întaririi betonului

Ucrete
Soluții de pardoseli pentru medii 
agresive

Master Builders Solutions Romania S.R.L.
Calea Ploiești nr. 41, Ariceștii-Rahtivani, Prahova, România
Cod Poștal 107025
T: +40 344 520 114, F: +40 344 520 101
office.mbs-romania@mbcc-group.com
marketing.mbs-romania@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.com/ro-ro
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