
RL-45/50-BN

Co je Dramix®?

Ocelová vlákna Dramix® od specialisty v 
odvětví společnosti Bekaert, nastavují nové 
standardy ve zpevnění betonu jedinečnou 
kombinací pružnosti a cenové výhodnosti.  

Dramix® je za studena tažené ocelové vlákno 
s háčky na konci, takže lze dosáhnout 
optimálního ukotvení.
Beton vyztužený vlákny Dramix® je houževnatý 
a pevný. Navíc je aplikace rychlá, jednoduchá 
a cenově výhodná

RL-45/50-BN vám nabízí:

Všechna jména společností Bekaert jsou obchodní známky 
vlastněné NV Bekaert SA Zwevegem – Belgie. Vyhrazena 
možnost změn. Všechny podrobnosti popisují naše produkty 
pouze všeobecně. Podrobnější informace a technické údaje 
produktů jsou k dispozici na vyžádání.
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DATOVÝ LIST

Dramix®

Dramix® Easy Mix
Vlákna Dramix® Easy Mix jsou 
konstruována tak, aby umožnila rychlé 
a perfektní promíchání, lépe je bylo 
možné čerpat a v betonu byla optimálně 
rozptýlena. Je možné vyplňovat složité 
formy a struktury.

• Značka CE: Dramix® je certifi kován pro značku CE úrovni 1: ocelová vlákna pro použití v konstrukcích. 
 Podrobnější informace: Informační list CE na vyžádání.

• ZNAČKA ISO 9001: Dramix® má certifi kát ISO 9001. Stejné normy kvality jsou používány v 
 následujících závodech: 
  • Belgie   • Brazílie
  • Česká republika  • Čína
  • Turecko   • Indonésie

• Ostatní značka:  Společnost Bekaert vychází vstříc trhu. Společnost Bekaert splňuje požadavky 
 všech národních norem kvality i v případě, že požadavky těchto norem nejsou součástí požadavků 
 pro certifi kaci CE a ISO 9001.

Bekaert vám doporučí nejvhodnější výztuž pro vaši aplikaci. Požádejte o naše doporučení 
pro manipulaci, dávkování a mísení na adrese: 
www.bekaert.com
infobuilding@bekaert.com

CERTIFIKÁTY

ISO 9001 CE ASTM A820

Conforms to

ASTM A820
0749-CPD

EN 14889-1
06

BALENÍ SKLADOVÁNÍ

60 Pytle (20kg)

1200 kg

    Velký pytel

900 kg

VLASTNOSTI MATERIÁLU

Pevnost v tahu: Rm nom: 1115 N/mm2 

                           Tolerances: ± 7,5% Prům
Youngův modulus (Emod): ± 210000 N/mm2

TVAR A VÝKONNOST

2800 vláken/kg Minimální dávka:  20 kg na m3 (podle CE)
 Minimální síť vláken: 2,8 km na m3 (pro 20 kg/m3)

diameter (d)

0,90 mm1,05 mm

průměr
65

80

45

Performance
class: 65

Třída výkonnosti   
45

length (l)

60 mm50 mm

délka
65

45

80

Skladujte v 

suchu

Neskladovat na hromadě

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

Nº 00000


