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PRODUKTOVÝ LIST

SikaFiber® Force-50
Polyolefínová makrovlákna do betonu

POPIS PRODUKTU
SikaFiber® Force-50 jsou 50 mm dlouhá polyolefínová 
makrovlákna na použití do nosných konstrukcí.

POUŽITÍ
Pro většinu typů monolitického nosného betonu ke 
snížení množství ocelové výztuže, rozložení napětí, 
zlepšení vlastností nosných konstrucí nebo zvýšení 
odolnosti proti oděru a ohni:

Základové nosné desky▪
Prefabrikované betonové prvky▪
Základy▪
Nosné komponenty pozemních staveb a infrastruktu-
ry

▪

VLASTNOSTI / VÝHODY
Všeobecně

Balené v rozpustných pytlích pro jednoduché dávko-
vání

▪

Zlepšují soudržnost čerstvého betonu▪
Optimální přenos napětí, zabránění tvorby trhlin▪

Zlepšení vlastností vytvrzeného betonu
Schopnost překlenovat trhliny▪
Vyšší pevnost v ohybu a v smyku▪
Zvýšená únosnost a tažnost▪
Zvýšená odolnost proti otěru▪
Zvýšená odolnost proti rozmrazovacím / zmrazova-
cím cyklům

▪

Vlákna ve vyztuženém betonu
Redukují nebo eliminují množství ocelovéj výztuže▪
Jednodušší manipulace, než při realizacii výztuž-
ných prutů a sití

▪

Není potřeba řezat a vázat pruty▪
Redukují dobu realizacie▪
Homogenní zalití do betonové matrice▪
Vypňují rohy, okraje a složité tvary▪

Porovnání s ocelovými vlákny
Na povrchu nevznikají skvrny po korozi▪
Větší kapacita průhybu díky vyšší napětím▪

SCHVÁLENÍ / STANDARDY
CE značení a Prohlášení o vlastnostech 
podle EN 14889-2 - Vlákna do betonu. Polymerová 
vlákna.

▪

INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze Polyolefín

Balení 5 kg ve vodě rozpustné pytle, obsahující vlákna
Varianty balení viz platný ceník.

Vzhled / Barva Rovná bílá vlákna se vzorem

Skladovatelnost 24 měsíců od data výroby

Podmínky skladování Produkt musí být skladován v originálním, neotevřeném a nepoškozeném 
uzavřeném obalu v suchu při teplotách od +5 °C do +30 °C. Vždy se řiďte in-
formacemi na obalu.

Objemová hmotnost ~0,901 kg/l
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Rozměry Průměr ~0,715 mm
Délka ~50 mm

Prohlášení o výrobku Třída II makrovlákna (EN 14889-2)

Bod tání ~164 °C

TECHNICKÉ INFORMACE

Způsob betonáže Je třeba dodržovat standardní pravidla správné výroby a zpracování beto-
nu. Před betonováním na stavbě je potřeba ověřit vlastnosti betonu v labo-
ratoři, ředevším v případě nové receptury betonu nebo při výrobě s nový-
mi složkami betonu. Čerstvý beton je potřeba správně ošetřovat a s ošetřo-
váním je třeba začít co nejdříve.

Doba míchání betonu Z důvodu zabezpečení homogenního rozmístění vláken v betonu prodluž-
te čas míchání betonu, především při vysokém dávkování vláken (>5 kg/m3

).

Pevnost v tahu ~450 N/mm2 (MPa) (EN 14889-2)

Elastický modul v tahu ~7.5 kN/mm2 (GPa) (EN 14889-2)

APLIKAČNÍ INFORMACE

Doporučené dávkování 3–6 kg/m3

Kompatibilita Kompatibilní s jinými Sika přísadami.

Dávkování Vlákna přidávat přímo do betonové směsi spolu s kamenivem, přičemž je 
třeba dbát na jejich rovnoměrné rozmístnění ve směsi. 
Vlákna je možné přidat do domíchávače po vložení všech složek. Pro zabez-
pečení rovnoměrného rozmístnění vláken prodloužit čas míchání 
(přidat navíc 1 minutu na 1m3). Vlákna nepřidávat do záměsové vody.

PLATNOST HODNOT
Veškeré technické údaje uvedené v tomto produkto-
vém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu 
okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být sku-
tečně naměřené hodnoty odlišné.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZ-
PEČNOST
SMĚRNICE (EC) NO 1907/2006 - REACH

Tento výrobek je předmětem článku 3 ve smyslu naří-
zení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné lát-
ky, u nichž se počítá s uvolňováním za běžných nebo 
důvodně předvídatelných podmínek použití. K uvedení 
výrobku na trh, jeho přepravě a užití se nevyžaduje 
bezpečnostní list podle článku 31 citovaného nařízení. 
K zajištění bezpečného použití postupujte v souladu s 

pokyny uvedenými v tomto produktovém listu. Podle 
našich stávajících vědomostí neobsahuje tento výro-
bek žádné SVHC látky (látky vzbuzující velmi vážné 
obavy) uvedené v příloze XIV nařízení REACH nebo v 
seznamu látek, jež by mohly spadat do této kategorie, 
zveřejněném Evropskou agenturou pro chemické látky 
v koncentraci přesahující 0,1 % celkové hmotnosti.

OMEZENÍ
Částečné nebo úplné nahrazení ocelové výztuže musí 
být navržené příslušným kvalifikovaným inženýrem / 
projektantem.  Pro další informace kontaktujte tech-
nické oddělení Sika.

▪

Vlákna nezvyšují kvalitu slabého betonu.▪
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MÍSTNÍ OMEZENÍ
Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních 
předpisů se deklarovaná data a doporučená použití to-
hoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přes-
né údaje o produktu a jeho použití naleznete v míst-
ním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK
Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití 
výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou po-
skytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a 
zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za před-
pokladu řádného skladování, nakládání a používání za 
běžných podmínek v souladu s doporučeními společ-
nosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materi-
álech, podkladech a ve skutečných podmínkách v da-
ném místě dovozovat z těchto informací ani z písem-
ných doporučení či jiného poskytnutého poradenství 
žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému 
účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli 
právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vy-
zkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití 
a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlast-
nosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková 
práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v 
souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v plat-
ném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si 
poslední verzi produktového listu k danému výrobku, 
jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici 
na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz
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