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Technický list 
 
 

                     KALCIFIL (NANO) S           
 

Mikroarmovacie polypropylénové vlákno novej generácie  

 

Popis výrobku 
Kalcifil (NANO) S je nový typ modifikovaného polypropylénového vlákna krátkeho rezu so zvýšenou adhéziou 

k cementovej matrici. Zlepšenie ukotvenia PP vlákien k cementovej matrici zabezpečuje výrazné zlepšenie 
mechanických vlastností betónov a mált, mrazuvzdornosť a odolnosť voči CHRL. Anorganické nanočastice na 

povrchu vlákien pri porovnaní so štandardnými PP vláknami pozitívne vplývajú na spracovateľské vlastnosti 

čerstvej betónovej zmesi. Znižujú pokles konzistencie a zlepšujú reologické vlastnosti betónu v porovnaní 
s betónmi so štandardnými typmi PP vlákien.. 

 

Zlepšenie vlastností betónov a mált s novými PP vláknami 
 

- zníženie tvorby zmrašťovacích trhlín pri zrení betónov a mált 

- výrazne vyššia mrazuvzdornosť a odolnosť voči CHRL 
- výrazné zvýšenie pevnosti v ťahu pri ohybe až o cca 0,5 MPa , čo predstavuje nárast u mált cca o 50-100% 

(dôležitý parameter najmä pre omietacie malty) 

- zvýšenie zbytkovej pevnosti a odolnosti voči mechanickému namáhaniu 

- pozitívny vplyv na spracovateľské vlastnosti betónov a mált 
- zvýšenie požiarnej odolnosti betónov 

 

      

     Použitie do betónov a mált 
 

 
- zvýšenie životnosti u všetkých betónov a mált 

- zvýšenie požiarnej odolnosti betónových konštrukcií 

- priemyselné podlahy, najmä bezšpárové 
- výroba prefabrikátov  

- výroba tenkostenných prvkov 

- parkoviská, komunikácie a pod. 

- omietacie malty 
- prímes do suchých zmesí 

- znižuje zmraštenie cementových samohutniacich poterov D max.8 a D max. 4 

 

      Postup a dávkovanie 

 
Kalcifil (NANO) S sa pridáva do betónu v poslednej fáze miešania, resp. do hotového betónu na stavbe do 

autodomiešavača. Obvyklá dávka do betónov  a mált je 1-2 kg/m3,čo predstavuje 14 až 30 mil. krátkych vlákien 

rezu 12mm. Ich dĺžka je spolu cca 1700-3400 km. Povrchová úprava vlákien pomocou anorganickémo nanoplniva  
umožňuje zvýšenie dávkovania do betónov a mált. 

 

      Sortiment 

 
Rez 12mm   - do betónov a mált 
Rez 6mm     - do mált 

 

https://najdipsc.zones.sk/PSČ_96001/
https://najdipsc.zones.sk/PSČ_04001/


2 

 

 

       

 

     

         Vlastnosti 

 
Polypropylén  je syntetický polymér odolný voči kyselinám ,alkáliám a rozpúšťadlám. Jeho alkalivzdornosť 
zabezpečuje dlhodobú trvanlivosť a stabilitu v cementovej matrici. Nasiakavosť vody je v podstate nulová. 

 

 

Doporučenie 
Aj keď neexistujú takmer žiadne špecifické oblasti, pre ktoré by bola aplikácia Kalcifilu (NANO) S nevhodná, 

možno v odôvodnených prípadoch použiť alternatívne výrobky: 
 

Kalcifil, Kalcifil Mikro 

 

Používanie PP vlákien v kombinácii s inými výrobkami 

 
Kalcifil (NANO) S  možno používať v kombinácii so všetkými prísadami do betónov a mált: 

 

Skladovanie 

 
                V uzavretých originálnych obaloch je skladovatelnosť 1 rok. Chrániť pred slnečnými lúčami . 
 

Balenie a dodávanie 

 
                    V PE vreciach  po 20 kg,v malých 1 kg sáčkoch, resp. v inom dohodnutom balení 

  

Zabezpečenie kvality  
 

Vnútorná kontrola kvality výrobkov je zabezpečovaná v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola 

prostredníctvom autorizovanej skúšobne. 
 

Karta bezpečnostných údajov 

 
Všetky detailné informácie o výrobku (vrátane bezpečnosti práce, prvej pomoci a likvidácie odpadov) nájdete v 

Karte bezpečnostných údajov na webovej stránke www.stachema.sk,  resp. vám ju zašleme formou e-mailu. 
 

 

Upozornenie 
Uvedené údaje majú iba informačný charakter. Používanie výrobku vyžaduje odskúšanie podľa STN EN 
206+A1:2017. 

Stachema nepreberá zodpovednosť za prípadné škody spôsobené neovereným používaním výrobku a neručí za 

kvalitu výrobku plneného do obalov odberateľa. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
*Aktuálna verzia nahrádza predošlé vydania technických listov. 
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