Betón v novej kvalite

Referencie

·· Zvýšená odolnosť proti požiaru: odolnosť proti požiaru a tepelná stabilita až do
350 °C, trieda protipožiarnej ochrany A1 - nehorľavý materiál

Medzinárodné referencie

·· Vlastnosti: maximálna nosnosť s minimálnymi prierezmi a enormnými veľkosťami
platní
·· Dlhodobá odolnosť: ako pri vnútornom tak i vonkajšom použití sa preukázala dlhodobá odolnosť výrobku, ktorá je na základe najvyššej možnej kvality produktu dlhšia

Zaragoza Bridge Pavilion - EXPO 2008, Španielsko
Zaha Hadid Architects, Londýn
11 500 m² betónové platne fibreC 13 mm / rôzne odtiene šedej

ako 50 rokov.
·· Autentickosť materiálu: fibreC sa vyznačuje prítomnosťou vysoko kvalitných surovín z čisto minerálnych zložiek. fibreC je autentický. Betón – nič viac a nič menej!
·· Tvárnosť: ohýbanie, tvarovanie a prehýbania prvkov tvorených z jedného kusa, kto-

Soccer City Stadion - FIFA 2010, Južná Afrika
Boogertman, Urban Edge and Partners
30 000 m² betónové platne fibreC 13 mm / africké farby

ré súčasne vykazujú konštantnú pevnosť, a to všetko bez použitia lepidla.
·· Individualita: vďaka konceptu priemyselnej manufaktúry je každý výrobok z hľadiska veľkosti, farby a povrchu originálnym kusom.
·· Zelený produkt: vysoké štandardy v oblasti ochrany životného prostredia a inova-

The Standard Hotel NYC, USA
Polshek Partnership Architects, New York
2 400 m² betónové platne fibreC 13 mm / antracit / MA

tívne technológie vyznačujúce sa zodpovednosťou voči životnému prostrediu radí
fibreC medzi tzv. „zelené“ produkty.

Bavaria Office Hamburg, Nemecko
Axthelm Architekten, Potsdam
1 900 m² betónové platne fibreC 13 mm / slonová kosť / MA
CSPACE Pavilion for AA DRL London, Veľká Británia
Alvin Huang & Alan Dempsey, Londýn
betónové platne fibreC 13 mm / biela / MA

Technické údaje
Stavebný materiál triedy horľavosti A1 - nehorľavý podľa STN EN 13 501-1
Pevnosť v ťahu pri ohybe min. 18 MPa podľa STN EN 12467
Modul pružnosti 20 000 N/mm²
Plošná hmotnosť 26 – 32 kg/m² (13 mm)
Koeficient teplotnej rozťažnosti 0,0045 mm/m.K
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 2,1 W/m.K
Teplotná stabilita podľa vlhkosti platne až 350°C
Nepriepustný pre vodu podľa STN EN 12467
Spĺňa skúšku odolnosti proti teplotným vplyvom a dažďu podľa STN EN 12467

Národné referencie

Rieder Smart Elements GmbH
Rieder Faserbeton Elemente GmbH			

Opera House Bregenz
Dietrich | Untertrifaller Architekten, Bregenz
3 300 m² betónové platne fibreC 13 mm / slonová kosť & liquide black / FE

Glasberg 1
83059 Kolbermoor
Nemecko

Mühlenweg 22
5751 Maishofen
Rakúsko

Hospodárska komora St. Pölten
Millbacher Gschwantner ZT
1 900 m² betónové platne fibreC 13 mm / antracit / FE

T: +49 / (0)8031 / 90167-0
F: +49 / (0)8031 / 90167-169
E-mail: office@rieder.cc

T: +43 / (0)6542 / 690 844
F: +43 / (0)6542 / 690 855
E-mail: office@rieder.cc

Severná stanica Viedeň
Architekt DI Wimmer, Viedeň
1 800 m² betónové platne fibreC 13 mm / antracit / MA

www.fibreC.com

1200 x 2500 x 13 mm

1200 x 3600 x 10 mm

Kancelárska budova, štadión Salzburg
Schuster Architekten, Salzburg
1 100 m² betónové platne fibreC 13 mm / liquide black / FL

Vyhovuje skúške mrazuvzdornosti podľa STN EN 12467
35 medzinárodných testov vzťahujúcich sa k produktu a systému, medzi inými :
DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, ETA, IBO, ÖNORM EN 12467

Formáty na vonkajšie použitie
1200 x 2500 x 10 mm

1200 x 3600 x 13 mm

Obmedzené možnosti použitia platní 10 mm. Iné formáty na vyžiadanie.

Formáty na vnútorné použitie
1200 x 2500 x 08 mm
1200 x 2500 x 13 mm

1200 x 3600 x 10 mm
1200 x 3600 x 13 mm

Headquarter Felbertauern Straße AG, Lienz
Griessmann, Scherzer & Mayr, Lienz
650 m² betónové platne fibreC 13 mm / strieborno-šedá / MA
FSI Frank Stronach Institut, Graz
Zinterl Architekten, Graz
1 900 m² betónové platne fibreC 13 mm / zelenkavá / FE & FL

Všeobecné pokyny
Chyby tlače a sadzby vyhradené. Z technických dôvodov sa môžu tlačené farby líšiť od originálnych odtieňov. Na presné
stanovenie farebného odtieňa a za účelom prispôsobenia farby je nutné vyžiadať originálny výzorník farieb fibreC. Podrobné
informácie týkajúce sa projektovania a realizácie nájdete v našich technických listoch a na www.fibreC.com.
Ochrana cudzích autorských práv
Firma Rieder sa snaží rešpektovať vo všetkých publikáciách autorské práva vzťahujúce sa na použité grafické znázornenia,
fotografie a texty a používať nami zhotovenú grafickú úpravu, naše vlastné fotografie a texty alebo grafické diela, fotografie a
texty, ktoré nepodliehajú licenčným podmienkam. Ak by sa na niektorej z našich stránok objavili neoznačené, avšak cudzími
autorskými právami chránené grafiky, foto¬grafie alebo texty, nebolo bohužiaľ z našej strany zistené, že sa jedná o kópiu. V
prípade uvedeného neúmyselného porušenia autorských práv predmetný objekt po upozornení odstránime, prípadne upozorníme na fakt, že sa jedná o kópiu.
Fotografie
Rasmus Norlander, Ditz Fejer, Daniel Lunghi, Adolf Bereuter, Helene Binet, Alex Dobias, Huber Fotografie

Obmedzené možnosti použitia platní 8 a 10 mm. Iné formáty na vyžiadanie.

Papier
Vytlačené na certifikovaný papier FSC.					
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Betónové platne fibreC – ako z jedného odliatku
fibreC je betónová platňa vystužená sklenenými vláknami, ktorá v sebe zlučuje
kladné vlastnosti betónu a sklenených vlákien: je nielen pevná, tvarovateľná a
rovnako ako betón sa vyznačuje dlhou životnosťou, ale vďaka skleneným vláknam
má i ďalšie vlastnosti ako je tenkostennosť, odolnosť proti požiaru a nízka objemová hmotnosť. Tenká vrstva betónu umožňuje použitím betónových platní fibreC
realizovať subtílne konštrukcie z prvkov, ktoré odolajú vysokej záťaži. Betónové
platne fibreC znamená pre betón návrat späť medzi prvky používané pri moderných
oplášteniach budov a ponúka tak materiál, ktorý svojou eleganciou a jednoduchou
krásou vyhovuje nárokom súčasnej architektúry a dizajnovej úprave interiérov.

Nikdy predtým nebol betón tak mnohotvárny
Vďaka svojej tvárnosti je možné betónové platne fibreC ľahko ohýbať okolo
rohov a hrán a môže sa začleniť i do vnútorného priestoru. Univerzálne využitie fibreC uvoľňuje tradičné ohraničenie priestoru a umožňuje dokonalý plynulý
prechod. Vnútorné i vonkajšie prvky sa spájajú do jedného celku a architektom
tak ponúkajú širšie pole pôsobnosti. Betónové platne fibreC dodáva vnútorným
priestorom moderný a súčasne puristický vzhľad a svojím prirodzeným pôvabom
a príjemným pôsobením vyvoláva pocit pokoja a čistoty.

Farby a povrchy
Farby

FE Ferro

MA Mat

01
Biela

02
Slonová kosť

03
Strieborno-šedá

04
Antracitová

05
Liquide Black

06
Pieskovcová

07
Hnedá

08
Kávovo hnedá

09
Zelenkavá

10
Tehlovo červená
K dispozícii sú aj ďalšie farebné odtiene a povrchy, zvláštne požiadavky týkajúce sa farieb od 1 000 m².

Upevnenie na hliníkové nosné konštrukcie
Viditeľné			

Nit

Skrutka

Skryté

Zadný rez kotvová skrutka

V znamení ochrany životného prostredia
Prirodzený
Pretože betón so sklenenými vláknami fibreC je z viac než 95 % tvorený čisto
minerálnymi surovinami, nie je zdraviu škodlivý a k životnému prostrediu je veľmi
šetrný. Na základe certifikácie pre priamy styk s potravinami sa fibreC používa v
pekárskych peciach a peciach na prípravu pizzy.
Stály
Pri výrobe fibreC vzniká o 40 % menej skleníkových plynov než pri výrobe
cementových vláknitých platní alebo hliníkového plechu. Na základe výborného
ekologického profilu spotrebuje fibreC o 70 % menej primárnej energie než platne
HPL (zdroj: IBO testovanie produktov 06/2007).
S dlhou životnosťou
Vďaka životnosti dlhšej viac ako 50 rokov, nie je fibreC len ekonomickým riešením
na realizáciu fasád, ale podporuje aj ohľaduplné zaobchádzanie s prírodnými
zdrojmi. Manažment pre životné prostredie firmy Rieder je držiteľom certifikácie
podľa ISO 14001.
Biologický
fibreC je nominovaný na zaradenie do zoznamu výrobkov GreenSpec®. Green
Spec spoľahlivo pomáha pri orientácii v oblasti výstavby zameranej na úsporu
energií a zahŕňa zoznam výrobkov, ktoré zodpovedajú prísnym biologickým a
ekologickým kritériám.
Lyžiarska stanica Zell am See 300 m² fibreC 13 mm / liquide black / FE

SPA Hotel Rote Wand 650 m² fibreC 13 mm / strieborno-šedá / FL

Opera House Bregenz 2 700 m² fibreC 13 mm / slonová kosť / FE

Soccer City Stadion, Južná Afrika 30 000 m² fibreC 13 mm / africké farby

Krb z fibreC (prototyp) fibreC 13 mm / strieborno-šedá / MA

Špeciálne použitie fibreC 500 m² fibreC 13 mm / antracit & slonová kosť / MA

Zaragoza Bridge Pavilion 11 500 m² fibreC 13 mm / MA & FE

Centrum národného parku Mittersill 450 m² fibreC 13 mm / antracit / MA

Súkromný dom Maishofen 500 m² fibreC 13 mm / slonová kosť / MA

Súkromný dom Maishofen 500 m² fibreC 13 mm / slonová kosť / MA

UNM Cancer Center New Mexico 6.000 m² fibreC 13 mm / tehlovo červená / FE & MA

Súkromný dom Ried im Innkreis 200 m² fibreC 13 mm / pieskovec / FE

Museum of Modern Art Zagreb 2.000 m² fibreC 13 mm / antracit / MA & FL

Opera House Bregenz 600 m² fibreC 13 mm / liquide black / FE

Zelená budova
V USA bola postavená prvá „zelená“ budova s LEED certifikátom, na ktorej
fasádu sa použil fibreC. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
Green Building® je najdôležitejší vyhodnocovací systém pre dlhodobú výstavbu
v USA.

Lepidlo

