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Sika®   Fibers 
Kunststofvezel voor beton 

Product 
Omschrijving 

 
De Sika Fibers vezels zijn op basis van polipropyleen, speciaal behandeld om in 
contact te komen met cement. Zij worden verpakt in oplosbare zakken, die 
voorgedoseerd zijn voor 1m³ beton. 

Toepassingen ■ Beton voor vloerplaten, verkeerswegen, parkings, banen, in dewelke de Sika 
Fibers vezels de scheurvorming beperken die te wijten is aan krimp. 

■ Beton onderhevig aan schokken. 
■ Beton die in verse toestand een sterke cohesie vereist, zoals gespoten beton of 

beton in stijle helling. 
■ Spuit beton in dunne laag gecombineerd met Sikacrete P (zie technische fiche 

1.50). 
■ Prefab beton om de behandeling van de elementen bij ontkisting  te verbeteren 

en de afval van vloerplaten, klinkers, boordstenen, putten, leidingen te beperken.

Voordelen Dankzij hun fijnheid en de speciale oppervlaktebehandeling verspreiden de Sika 
Fibers vezels zich gemakkelijk in het beton en vormen een net van vezels met hoge 
densiteit, hetgeen als gevolg heeft : 
■ de cohesie van vers beton te verbeteren 
■ de krimpscheuren te verminderen 
■ de weerstand aan schokken te verhogen en een betere waterdichtheid van 

uitgehard beton. 
 
Nota 
De vezels verzekeren de structurele versterking van beton niet. 

Eigenschappen 
Opslag 

 
Opslaan in een vochtvrije plaats. 

Verpakking Karton van 44 verpakkingen van 600 gr in oplosbare papieren zak. 

Algemene kenmerken 
Aard Polipropyleen met oppervlaktemiddel 

Densiteit 0,91 kg/L 

Lengte 12 mm 

Diameter 20 µm 

Specifieke oppervlakte 250 m²/kg 

Treksterkte 300 - 400 mPa 

Elasticiteitsmodulus 5000 - 8500 mPa 

Aantal vezels per m³ 180.000.000 
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Nota op de uitvoering 
Algemene opmerkingen 
Verbruik 1 dosis van 600 gr Sika Fibers per m³ beton 

Uitvoering 
Verwerking De dosis Sika Fibers vezels direct in de menger of de betonmolen brengen. De 

oplosbare papieren zak vernietigt zich na een menging van 2 à 6 minuten, in functie 
van de hoeveelheid te behandelen beton. 
 
Om de verwerkingskenmerken van vers beton te verbeteren, alsook de 
eindkenmerken van uitgehard beton, is het onontbeerlijk de vezels te combineren 
met een hulpstof-superplastificeerder, Sikament of Sika ViscoCrete (ons 
raadplegen). 
 
Het gebruiken van een curingproduct is aangeraden bij warm weer of in 
aanwezigheid van wind. 

Voorzorgen bij het gebruik 
Veiligheidsvoorschriften Ongevaarlijke behandeling 

Herinnering Onze hulpstof kan niet als verantwoordelijk worden gesteld voor een eventuele 
kleurverandering van het beton in de tijd.  
Onze producten dienen zorgvuldig te worden opgeslagen, aangebracht en 
gehanteerd. 

Wettelijke 
informatie 

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het 
eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige 
kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld 
en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van 
Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden 
ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot 
verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid 
voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke 
aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de 
verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt 
zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in 
geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een 
uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen 
te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en 
leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale 
technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan 
worden op verzoek verstrekt. 
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