
 

 

 

CHRYSO®Fiber S50 S 
Syntetisk macrofiber 

 

CHRYSO®Fiber S50 S är en syntetfiber, tillverkad 
med en blandning av två råmaterial med hög 
draghållfasthet designad för användning i betong.  
  
CHRYSO®Fiber S50 S har en enorm hållfasthet, som 
kommer från dess kapacitet för fibrillering i varje 
ände under blandning.  
CHRYSO®Fiber S50 S förbättrar egenskaper hos 
betongen bl.a. motståndskraft mot krympning och 
blödning. 
 

Chryso Fiber S50 S fördelar sig som ett nätverk i 
betongmassan och på det viset ger en utmärkt 
förstärkning till betongen. 
 

En stor fördel är risken för korrosion jämfört med 
metallfibrer. 
 

Användningsområden 
 Fabriksbetong 
 Prefab 
 Golv 
 Trafikanordningar 
 Sprutbetong 
 Septiktankar 
 Rör 

  

Normer och regler 
Denna produkt överensstämmer med  
EN 14889-2 
 

Egenskaper 
 Blandning av polypropen och polyeten 
 Färg: vit 
 Densitet: 0,92 (920 kg/m³) 
 Längd: 50 mm 
 Draghållfasthet: 600 MPa 
 E-modul: 5 GPa 
 Kemisk resistens (alkali, ...): hög 
 Smältpunkt: 160 ° C 
 Flampunkt: 590 ° C 

 

Användning 
CHRYSO®Fiber S50 S kan blandas i betong med en 
dosering från 1 till 8 kg/m³ 
 
CHRYSO®Fiber S50 S är kompatibel med alla typer av  
cement, flygaska, slagg, silika och kan användas ihop 
med luftporbildande medel 
 
Blandaren: 
CHRYSO®Fiber S50 S blandas med fördel ihop med 
ballasten, tid för torrblandning (30 sekunder) 
rekommenderas. 
 
Lastbil: 
CHRYSO®Fiber S50 S kan blandas direkt i lastbilen 
med en blandningstid på minst 10 minuter. 
 
CHRYSO®Fiber S50 S kan skapa en konsistensförlust 
(med högsta doser). Användning av 
superplasticerare kan minska denna effekt. 
 
Den optimala doseringen av CHRYSO®Fiber S50 S 
kan endast upprättas efter försök, med beaktande 
av de lokala förhållandena. 
 
Förpackning: 

 Doseringspåsar på 1 kg, 10 kg/kartong 
 Löst i 10 kg/kartong 
 Big-bag 

 
Säkerhet 
CHRYSO®Fiber S50 S anses inte vara farligt att 
hantera. 
Läs noga igenom säkerhetsdatabladet före 
användning på vår hemsida www.chryso.se eller från 
din lokala CHRYSO-representant.  
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Informationen som innefattas I detta dokument har utformats efter bästa förmåga samt resultaten från omfattande tester. Det kan emellertid inte under några 
omständigheter anses som garanti till att omfatta vårt ansvar i samband med felaktig användning. Tester måste utföras innan användning av produkten för att 

försäkra sig om att förvaringssätt och användningsformer för produkten är tillfredställande. Våra specialister finns tillhands för att hjälpa användarna med 

problem som de råkar utför. Vänligen finn den senaste versionen på vår hemsida www.chryso.se  

CHRYSO Nordic AB – Färgvägen 8 – 443 61 STENKULLEN – Sverige – Tel: +46(0)31-352 50 80  
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http://www.chryso.se/

