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CONSTRUCTIEVE KUNSTSTOFVEZELS



Beton gewapend met                                                                                                           
constructieve kunststofvezels 

OVER ONS
Convez heeft als doel dat haar partners beton-
producten en –projecten duurzamer, sneller en 
goedkoper kunnen realiseren. Dit maken wij 
mogelijk door het leveren van hoogwaardige 
en innovatieve producten, certificaten, statische 
berekeningen, persoonlijk advies èn begeleiding. 

Convez distribueert de constructieve kunst-
stofvezels van Contec Fiber AG. Een Zwitserse 
producent met uitgebreide kennis over de 
ontwikkeling en inzet van constructieve kunst-
stofvezels. In de jaren 70 begon Contec Fiber 
AG met de ontwikkeling van kunststofvezels. 

ONZE DIENSTEN

ONTWIKKELING
Terwijl de eerste kunststofvezels alleen tegen krimp 
werden ingezet, ook wel bekend als krimpvezels, 
ontwikkelt de technologie zich steeds verder. 
Tegenwoordig is er sprake van de constructieve 
kunststofvezel waarmee in de basis traditionele 
wapening deels of geheel kan worden vervangen. 
Daaraan liggen statische berekeningen volgens de 
meest actuele normen, Eurocode, ten grondslag.

“Kunststofvezels waar het kan, 
staal waar het moet”

Kennisdeling op basis van 
meer dan 30 jaar ervaring 

met kunststofvezels en 
betontechnologie.

Ondersteuning tijdens 
planningsfase en uitvoering 

van eerste testen en 
projecten.

Aanleveren statische 
berekeningen conform 

Eurocode 2. 



Door het deels of geheel vervangen van 
wapeningsstaal realiseert men besparing 
in kosten en tijd. De bouwtijd wordt verkort 
en de wapeningskosten verlaagd. Een 
verkorte doorlooptijd bij infrastructurele 
projecten vermindert de verkeershinder 
en daarmee de maatschappelijke kosten.

Door de unieke hoge vezeldichtheid per m3 
beton en de goede vezelverdeling wordt het 
beton tot in alle hoeken en oppervlakken 
gewapend. Dit maakt het beton stoot- en 
slijtvaster. Hetgeen resulteert in het minima-
liseren van afspatting en transportschade. 
Verlaag de afkeur en onderhoudskosten.

Constructieve kunststofvezels zijn chemisch 
inert en zijn daardoor bestand tegen agres-
sieve vloeistoffen. Dit maakt de toepassing 
in de landbouwsector zeer aantrekkelijk. 
De kunststofvezels zijn flexibel en licht, hier-
door kan mens en dier zich niet verwonden. 

De CO2-uitstoot van onze kunststofvezels 
is minstens 70% minder ten opzichte van 
staal. Bij toepassing van onze vezels kunnen 
de milieukosten worden vastgesteld. Onze 
kunststofvezels beschikken over een MRPI ®/
EPD-certificaat dat voortkomt uit een Levens 
Cyclus Analyse (LCA). Dit helpt gebruikers in 
het aantonen van hun milieuprestatie. Dat 
vergroot de kans op succes bij aanbestedingen.  

TIJD- EN KOSTENBESPARING

STOOT- EN SLIJTVASTER

RESISTENTIE EN VEILIGHEID

REDUCEER MILIEUKOSTEN



Betonnen platform 
gewapend met constructieve kunststofvezels

“                                                                               
Kunststofvezels van Convez dragen bij aan een duurzamere

betonverharding. Bij aanleg kunnen we besparen op                  
doorlooptijd en ook op de constructiedikte.

In de onderhoudsfase besparen we kosten omdat er minder 
krimpvoegen nodig zijn. Bovendien verwerkt het prettig en is de 

constructie slijtvaster en daarmee duurzamer in de                   
totale levenscyclus.

” 
                                   

DC Westfields, te Oirschot, 7000 m2 aan betonverharding gewapend met Fibrofor Diamond.

LAURENS BOGERD, BKB-INFRA

DUURZAMER SNELLER GOEDKOPER



Traditionele wapening die in aanraking met 
water of agressieve vloeistoffen corrodeert, is 
bij bepaalde toepassingen veel voorkomend. 
Door de toepassing van constructieve kunst-
stofvezels behoort corrosie tot het verleden.

Zowel gewapend als normaliter ongewa-
pend beton kan men slanker produceren. 
Door vervanging van traditionele wapening 
vervalt de bij staal noodzakelijke dekkings- 
laag en kan de betondikte gereduceerd 
worden. Door bij ongewapend beton con-
structieve kunststofvezels toe te voegen kan 
men de benodigde sterkte eerder bereiken. 
Het reduceren van betondikte leidt tot be-
sparing van grondstoffen èn CO2-uitstoot.

De kwaliteit van onze constructieve kunststof-
vezels is gewaarborgd door het continu testen 
conform NEN-EN 14889-2. Tevens  zijn aspecten, 
zoals bestandheid tegen chemische stoffen 
en verlaging van de vloeistofindringing getest.

CORROSIE IS VERLEDEN TIJD

SLANKER PRODUCEREN

KWALITEIT

Op basis van uw input en wensen gaan wij 
berekenen welke vezeloplossing het meest 
geschikt is, om te komen tot een optimaal 
economisch en technisch eindproduct. De 
statische berekeningen zijn conform de meest 
actuele normen en voorschriften, Eurocode.

STATISCHE BEREKENINGEN



Deze constructieve kunststofvezel kenmerkt 
zich door een snelle en juiste verdeling. Beschikt 
over een E-module van 4,9 GPa. De dosering is 
altijd 1 kg  per m3 beton. Weinig beperkingen 
m.b.t. oppervlaktebewerking en -afwerking. 
De juiste oplossing als het gaat om het 
wapenen van beton tegen gemiddelde 
belastingen èn het sterk reduceren van 
plastische krimp. Deze vezel beschikt over 
een MRPI ®/EPD-certificaat dat voort-
komt uit een Levens Cyclus Analyse (LCA).

Binnen- en buitenvloeren met hoge belastingen 
kunnen constructief en statisch gewapend 
worden. Deze constructieve kunststofvezel 
heeft een E-module van 9,5 GPa. Slechts een 
dosering van 2-3 kg per m3 beton. De vezel is 
goed te mengen en af te werken. Deze vezel 
beschikt over een MRPI ®/EPD-certificaat dat 
voortkomt uit een Levens Cyclus Analyse (LCA).

Concrix M507 is een monofilament ma-
crovezel met een E-module van meer dan 
6 GPa en dient als constructieve wape-
ning. Geschikt voor eenvoudige prefab 
betonelementen. Het bijzonder ruwe op-
pervlak zorgt voor een efficiënte veranke-
ring in het beton en garandeert een snelle 
vermenging door het betonmengsel. De 
dosering ligt tussen de 2-6 kg per m3 beton.

Met een E-module van meer dan 11 GPa 
is de Concrix geschikt voor toepassingen 
waaraan hoge eisen worden gesteld. 
Concrix is de optimale keuze voor o.a. 
veeleisende prefab betonelementen en in-
frastructurele projecten. Deze vezel beschikt 
over een MRPI ®/EPD-certificaat dat voort-
komt uit een Levens Cyclus Analyse (LCA).

DE BI-COMPONENTE, HOGE PRESTATIE VEZEL

FIBROFOR 
HIGH GRADE

FIBROFOR 
DIAMOND

CONCRIX

CONCRIX
M507

WAPEN JE TEGEN GEMIDDELDE BELASTINGEN

WAPEN JE TEGEN HOGE BELASTINGEN

EENVOUDIGE PREFAB BETONELEMENTEN



 » Industriële vloeren
 » Buitenverhardingen
 » Infrastructuur

 » Industriële vloeren
 » Buitenverhardingen
 » Infrastructuur

 » Eenvoudige prefab betonelementen
 » Spuitbeton

 » Industriële vloeren
 » Buitenverhardingen
 » Infrastructuur
 » Prefab betonelementen
 » Spuitbeton

TOEPASSINGSGEBIEDEN

TOEPASSINGSGEBIEDEN

TOEPASSINGSGEBIEDEN

TOEPASSINGSGEBIEDEN

         STATISCHE BEREKENINGEN MOGELIJK

         STATISCHE BEREKENINGEN MOGELIJK

         STATISCHE BEREKENINGEN MOGELIJK



Fibrofor High Grade is een hoogwaardige 
vezel die dient als constructieve wapening 
van betonconstructies met een gemiddel-
de belasting. Bovendien reduceert deze 
vezel de kans op plastische krimpscheuren 
sterk. Het bijzonder ruwe oppervlak zorgt 
voor een efficiënte verankering in het be-
ton en garandeert een snelle driedimen-
sionale verdeling in het betonmengsel 
tijdens het mengproces. Statische bere-
keningen conform Eurocode 2 zijn moge-
lijk. De dosering is altijd 1 kg per m3 beton. 

de economische en technische oplossing voor 
Binnen- en Buitenvloeren met gemiddelde Belasting

FIBROFOR HIGH GRADE

VOORDELEN

Deels of geheel vervangen 
van traditionele wapening.

Goede verdeling in het betonmengsel 
en efficiënte verankering.

Verhoging stoot- en slagvastheid.

Stabilisatie van het betonmengsel 
reduceert de kans op ontmenging.

Vermindert de vloeistofindringing. 

BETONVLOEREN BUITENVERHARDINGEN INFRASTRUCTUUR

Materiaal  Polyolefine
Lengte  19 en 38 mm
Trekkracht  ≈ 400 N/mm2

E-module  4,9 GPa
Dosering  1 kg / m3

HIGH GRADE

MRPI ®/EPD-certificaat dat voortkomt 
uit de de Levens Cyclus Analyse.

Sterke reductie van de kans op 
plastische krimpscheuren.



de economische en technische oplossing voor 
Binnen- en Buitenvloeren met hogere Belasting

DIAMOND

Materiaal  Polyolefine
Lengte  38 mm
Trekkracht  ≈ 400 N/mm2

E-module  9,5 GPa
Dosering  2 - 3 kg / m3

FIBROFOR DIAMOND

Fibrofor Diamond is een hoogwaardige 
monovezel die dient als constructieve wa-
pening van betonconstructies met een ho-
gere belasting. Bovendien reduceert deze 
vezel de kans op plastische krimpscheuren 
sterk. Het buitengewoon hoge aantal ve-
zels zorgt voor een optimale driedimensio-
nale verdeling in het betonmengsel tijdens 
het mengproces. Statische berekeningen 
conform Eurocode 2 zijn mogelijk. De do-
sering   ligt tussen de 2-3 kg per m3 beton.

VOORDELEN

BETONVLOEREN BUITENVERHARDINGEN INFRASTRUCTUUR

Deels of geheel vervangen 
van traditionele wapening.

Goede verdeling in het betonmengsel 
en efficiënte verankering.

Verhoging stoot- en slagvastheid.

Stabilisatie van het betonmengsel 
reduceert de kans op ontmenging.

Vermindert de vloeistofindringing. 

MRPI ®/EPD-certificaat dat voortkomt 
uit de de Levens Cyclus Analyse.

Reductie van de kans op 
plastische krimpscheuren.



Concrix M507 is een monofilament ma-
crovezel en dient als constructieve wape-
ning. Geschikt voor eenvoudiger prefab 
betonelementen. Het bijzonder ruwe op-
pervlak zorgt voor een efficiënte veranke-
ring in het beton en garandeert een snel-
le vermening door het betonmengsel. De 
dosering ligt tussen de 2-6 kg per m3 beton.

de economische en technische oplossing voor 
eenvoudigere toepassingen

CONCRIX M507 

VOORDELEN

PREFAB BETON

Materiaal  Polyolefine
Lengte  50 mm
Trekkracht  ≈ 450 N/mm2

E-module  > 6 GPa
Dosering  2 - 6 kg / m3

M507

Deels of geheel vervangen 
van traditionele wapening.

Goede verdeling in het betonmengsel 
en efficiënte verankering.

Verhoging stoot- en slagvastheid.

Stabilisatie van het betonmengsel 
reduceert de kans op ontmenging.

Vermindert de vloeistofindringing. 



Deels of geheel vervangen 
van traditionele wapening.

Goede verdeling in het betonmengsel 
en efficiënte verankering.

Verhoging stoot- en slagvastheid.

Stabilisatie van het betonmengsel 
reduceert de kans op ontmenging.

Vermindert de vloeistofindringing. 

de economische en technische oplossing voor 
hoogwaardige constructieve toepassingen

Materiaal  Polyolefine
Lengte  35 en 50 mm
Trekkracht  ≈ 625 N/mm2

E-module  > 11 GPa
Dosering  2- 6 kg / m3

CONCRIX

Concrix is een bi-component macrove-
zel en dient als constructieve wapening. 
Dankzij de hoge E-module geschikt voor 
hoogwaardige constructieve toepassin-
gen, zoals prefab betonelementen. Het 
bijzonder ruwe oppervlak zorgt voor een 
efficiënte verankering in het beton en ga-
randeert een snelle vermenging door het 
betonmengsel. De dosering ligt tussen de 
2-6 kg per m3 beton. Statische berekenin-
gen conform Eurocode 2 zijn mogelijk.

VOORDELEN

PREFAB BETON BUITENVERHARDINGEN INFRASTRUCTUURBETONVLOEREN

ES & HS

MRPI ®/EPD-certificaat dat voortkomt 
uit de de Levens Cyclus Analyse.

Hoge buigtreksterkte en uitstekend 
nascheurgedrag.



prefaB Binnenwanden gewapend met 
constructieve kunststofvezels

“                                                                               
Het toepassen van deze 

constructieve kunststofvezels 
optimaliseert het productieproces 

van de prefab binnenwanden. 
Wij realiseren besparingen in tijd en kosten 
door het vervallen van arbeidsintensieve 

handelingen. Daarnaast kan de 
productie worden verhoogd. 

” 
                                   

Prefab binnenwanden gewapend met Concrix.

NIEKRO B.V.

DUURZAMER SNELLER GOEDKOPER



De vezels hebben ieder hun standaard ver-
pakking. Het is mogelijk om de vezels om te 
laten pakken in iedere gewenste verpakking 
en hoeveelheid.  Gaat het om charges van 
0,5 m3 beton met een dosering van 4 kg Con-
crix per m3, dan is een verpakking van 2 kg in 
wateroplosbare zakken immers wel zo handig.

De vezels kunnen zowel handmatig als auto-
matisch gedoseerd worden. Het werken met
kunststofvezels is arbeidsvriendelijker dan het 
werken met staal en staalvezels. De vezels worden 
gedoseerd op het toeslagmateriaal of tijdens 
het uitlossen van de menger in de mixer. Tijdens 
het mengen verdelen de vezels zich evenredig
door het betonmengsel. Bij groot verbruik is het 
efficiënt om te kiezen voor onze doseerinstallatie.

VERPAKKINGSMOGELIJKHEDEN

DOSEREN VAN VEZELS

DOSEERINSTALLATIE

Om het doseren van kunststofvezels nòg eenvoudiger te maken is er een doseerin-
stallatie ontwikkeld. Met deze installatie worden de kunststofvezels automatisch in 
de juiste hoeveelheid gedoseerd op het toeslagmateriaal. In vergelijking met de 
arbeidsintensieve traditionele wapeningsmethode levert dit enorme voordelen op.

EENVOUDIGER DOSEREN ARBEIDSVRIENDELIJKER



Betoverende wandelpaden in toverland 
gewapend met constructieve kunststofvezels

“                                                                               
Hoewel de complete verharding van beton is, 

doet het geheel natuurlijk aan. Door de 
toevoeging van Fibrofor High Grade kon men 

een aaneenschakeling van natuurlijke en 
vrije vormen creëren.

” 

15.000 m2 buitenverharding in Toverland gewapend met Fibrofor High Grade.

DEN OUDEN GROEP

DUURZAMER SNELLER GOEDKOPER



“                                                                               
Ons team heeft jarenlang kennis van en ervaring met 

constructieve kunststofvezels en betontechnologie. Hiermee 
begeleiden en ondersteunen wij onze partners van het begin- tot 

en met de eindfase.

Al vanaf de planningsfase denken wij mee, zowel op 
economisch als technisch vlak. Wij zijn in staat advies en 

ondersteuning te bieden aan ingenieurs, aannemers, 
architecten en opdrachtgevers.

Tijdens de planningsfase stellen wij in samenwerking met 
partners de statische berekeningen op. Vervolgens helpen wij bij de 

realisatie van testen en eerste projecten, of het nu bij de 
betonmenger of op de bouwlocatie is.

” 
                                   

Een busbaan in Amsterdam gewapend met 
constructieve kunststofvezels. 4,5 kg Concrix 
per m3.. De traditionele staalwapening is vol-
ledig vervangen. Het resulteert in een kortere 
doorlooptijd van het project. Kostenbespa-
ringen en een duurzamer èn milieuvriende-
lijker product zijn het resultaat. In dit project 
is de milieukostenbesparing 90% t.o.v. van 
een variant met traditionele staalwapening.

BUSBAAN GEWAPEND MET CONCRIX ES

Een betontrap met 9 treden gewapend 
met 5 kg Concrix per m3. Wapeningsstaal is 
grotendeels vervangen. Een minimale hoe-
veelheid staal als hijsvoorziening resteert. 
Het resulteert in een snellere productie en 
kostenbesparing. Bovendien een duurzamer 
èn milieuvriendelijker product. In dit project 
is de milieukostenbesparing 79% t.o.v. van 
een variant met traditionele staalwapening.

BETONTRAP GEWAPEND MET CONCRIX ES



“
Constructieve kunststofvezels zijn bij veel toepassingen de beste 
oplossing. Wij creëren samen met u de juiste randvoorwaarden 

voor het succes van uw project.

”

Convez
Copernicuslaan 30
6716 BM Ede
+31 (0) 318 253 710
info@convez.eu
www.convez.eu


