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KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ 

High Performance Polymer – Włókna HPP 

Włókna HPP mają specjalne zaprojektowany profil, który służy do skutecznego kotwienia 
w betonie, przeciwdziała wyciągania z matrycy i wzmacnia wykonywany beton nawet po 
wystąpieniu pęknięć.  
Inną ważną właściwością tego produktu jest możliwość ich stosowania w dużej 
koncentracji, co pozwala osiągnąć bardzo wysoki poziom zbrojenia wtórnego niedostępny 
metodami klasycznymi.  
HPP nie korodują i mogą być uwzględniane jako zamiennik siatek i włókien stalowych.  

 
PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA 
 

 posadzki na podłożu gruntowym, 

 drogi i place manewrowe,  

 jezdnie drogowe,  

 elementy prefabrykowane,  

 nabrzeża portowe,  

 płyty lotniskowe.  

 
WŁAŚCIWOŚCI 

 Kształt zapobiegający wyciąganiu z matrycy betonowej,  

 Zwiększenie wytrzymałości na zginanie przy rozciąganiu,  

 Zwiększenie wytrzymałości na uderzenia i ścieranie,  

 Włókna niemagnetyczny,  

 Odporny na rdze,  

 Chemicznie obojętny i odporny na alkalia,  

 Redukują zużywanie się sprzętu do pompowania betonu,  

 Bezpieczne i łatwe w dawkowaniu,  

 Łatwe w transporcie,  

 Ekonomiczny zamiennik siatek i włókien stalowych.  
NORMY I APROBATY 

 Norma amerykańska ASTM C-1116 Type III 4.1.3.  

 Aprobata Techniczna Instytutu Badawczego Dróg i Mostów Nr AT/2002-
04-0272  

Technologia e3 

WŁĄŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

Długość 45,5 mm 
Kształt Sinusoidalny 
Absorbcyjność Zerowa 
Ciężar właściwy 0,91 
Przewodność elektryczna Niska 
Odporność na kwasy i sole Wysoka 
Temp. topnienia 160 

o
C 

Temp. zapłonu 590 
o
C 

Przewodność cieplna Niska 
Odporność na alkalia Wysoka 
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SPOSÓB UŻYCIA 

MIESZANIE: Wymagana dawka włókien HPP na 1 m3 mieszanki 
betonowej powinna być dodana do mieszalnika po wprowadzeniu 
wszystkich składników betonu.  
Po dodaniu stosownej ilości włókien HPP beton powinien być mieszany 
przez okres minimum 5 min. z prędkością 12 obr/min. w celu 
równomiernego rozmieszczenia włókien w mieszance.  
UŻYCIE: Włókna HPP w mieszance betonowej mogą być pompowane 
lub układane przy użyciu powszechnie stosowanego sprzętu 
budowlanego. 

WYKAŃCZANIE: Powierzchnie elementów wykonanych z mieszanek 
betonowych zawierających włókna HPP mogą być wyrównywane, zacierane lub 
zagładzane przy pomocy typowych narzędzi ręcznych lub mechanicznych. 

DAWKOWANIE: Ilość użytych włókien może się zmieniać w zależności od 
zastosowania projektowanej mieszanki betonowej i wymaganej 
indywidualnym projektem wytrzymałości.  
Typowa dawka włókien HPP to przedział od 5 kg do 9 kg na 1 m3 betonu.  
W celu ustalenia optymalnej dawki włókien HPP, służymy wiedzą 
techniczną oraz projektujemy posadzki betonowe wykorzystując 
oprogramowanie komputerowe. 
Zastosowanie mieszanki włókien HPP i Fibermesh Inforce e3 pozwala z 
optymalizować wielkość żądanej dawki co prowadzi do znaczących 

oszczędności kosztów.  

ZGODNOŚĆ: Włókna HPP są dodatkiem fizycznym do betonu i mogą być 
stosowane wraz z innymi dodatkami ( np. plastyfikatory) do betonów. 

WARUNKI BHP: Włókna HPP są całkowicie nietoksyczne, nie kłujące i 
bezpieczne w stosowaniu dla ludzi i środowiska. 

PAKOWANIE: Włókna HPP są układane w wiązki owinięte w rozpuszczalny 
papier zapewniający szybką dyspersje w mieszance betonowej.  
Wiązki włókien są pakowane w twarde papierowe kartony odporne na wilgoć 
po 10 kg.  
 

WSPARCIE TECHNICZNE 

Propex Concrete Systems zapewnia wsparcie specjalistów w dziedzinie 
wzmacniania konstrukcji betonowych, którzy są w stanie po 
przeanalizowaniu problemu zaproponować najlepsze możliwe rozwiązanie. 

REFERENCJE 

• Europejski Standard EN 14889-2: 2006 Włókna do Betonu 
• Concrete Society (UK) Technical Report 34 Concrete Industrial 
  Floors 
• Concrete Society (UK) Technical Report 22 Non-structural 
  cracks in concrete. 
• Fibermesh® Guidance notes for Fibermesh® Reinforced concrete 
  ground supported slabs. 
• Austrian Association for Concrete & Building Technology 
  guidelines for Fibre Concrete 

 
KLAUZULA SPECYFIKACJI 

 
Uwaga: Informacje zawarte w tej publikacji według naszych doświadczeń 
są prawdziwe i dokładne, ale ponieważ warunki stosowania są poza naszą 
kontrolą, nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. W każdym 
przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych 
praw osób trzecich. W celu zapewnienia najskuteczniejszego wykorzystania 
naszych produktów gotowi jesteśmy pomagać naszym klientom w 
rozwiązywaniu szczegółowych problemów związanych z ich 
zastosowaniem MAGAZYNOWANIE: Pudełka z włóknami powinny być 
przechowywane w suchych i czystych miejscach pod przykryciem i 
chronione przed uszkodzeniem. 
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