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OPIS 

MikroFEST jest mikro włóknem polimerowym, które eliminuje lub zmniejsza rysy skurczowe. 

Dzięki zastosowaniu w świeżej mieszance betonowej redukują rysy, zwiększają parametry 

wytrzymałościowe betonu oraz zwiększa wodoszczelność. 

 

ZASTOSOWANIE WŁAŚCIWOŚCI 

 Podłogi betonowe 

 Posadzki narażone na duże obciążenia lub 
podwyższone obciążenia dynamiczne 

 Miejsca parkingowe i drogi lotniskowe 

 Miejsca składowania 

 Podkłady fundamentowe 

 Płyty podłogowe 

 Prefabrykaty betonowe 

 Betony natryskowe 

 Zaprawy 
 

 Redukcja lub eliminacja rys skurczowych w 

pierwszym okresie dojrzewania betonu 

 Podwyższona wytrzymałości betonu 

 Podwyższona wodoszczelność 

 Antymagnetyczne 

 Obojętne chemicznie 

 Równomierny rozkład w betonie 

 

 

 

CECHY WYROBU 

 

MikroFEST  jest włóknem polipropylenoweym, które poprawia właściwości mechaniczne oraz 

trwałość betonu w pierwszym okresie dojrzewania betonu. Włókna MikroFEST redukują, a w 

niektórych przypadkach całkowicie eliminują, naprężenie spowodowane przez skurcz betonu. Włókna 

MikroFEST nie korodują, są antymagnetyczne i odporne chemicznie. Włókna MikroFEST pełnią 

funkcję wzmacniającą w betonie, skutecznie zastępując metalowe siatki przeciwskurczowe. 

Równomierny rozkład w betonie powoduje wzmocnienie całej struktury przekroju we wszystkich jego 

kierunkach do momentu zrównania modułów sztywności włókien i betonu. Włókna MikroFEST 

spełniają wymagania określone w normie PN-EN 14889-2 dla niekonstrukcyjnego zastosowania 

włókien w betonie, zaprawie i zaczynie.  

 

DOZOWANIE 

 

Włókna polimerowe MikroFEST stosuje się w ilości 0,6 kg/m3 mieszanki betonowej lub 0,9 kg/m3 

zaprawy cementowej. 
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MIESZANIE 

 

Na węźle betonowym włókna MikroFEST należy dodawać po ostatniej frakcji kruszywa, przed 

cementem, wodą i plastyfikatorem. Włókna należy dozować wagowo do zasobnika. 

W przypadku dozowania bezpośrednio do betonowozu należy ustawić najwyższe obroty betonowozu 

i przestrzegać zasady: 1 minuta dodatkowego mieszania na 1 m3 betonu (np. 3 m3 – 3 min) lub do 

jednolitego rozprowadzenia w mieszance betonowej. 

 

 

PRZECHOWYWANIE 

 

W oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach przewiewnych.  

Włókien nie wystawiać na przedłużające się działanie promieni UV. 

 

DANE TECHNICZNE 

 

Materiał Polipropylen 

Wygląd Mikro włókna 

Klasa I a 

Długość 12 mm 

Średnica 34 μm 

Kształt Włókna pojedyncze o przekroju kolistym 

Gęstość 8 dtex 

Wytrzymałość na zrywanie ≥40 cN/tex 

Temperatura topnienia 169 oC 

Wpływ na konsystencję 
mieszanki betonowej  

– czas VeBe; 0,6 kg/m3 
8 s 

 

 

 

OPAKOWANIA 

 

Włókna MikroFEST dostarczane są w workach 0,6 kg. 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

 

Wszystkie informacje odnoszą się  do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z naszymi 

zaleceniami i podane są  w dobrej wierze i uwzględniają  aktualny stan wiedzy. Użytkownik 

zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami. Wszystkie 

podane dane techniczne bazują  na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów 

mogą  nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, 

na które FESTFLOOR nie ma wpływu.  

 

 


