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Výrobné zariadenia

Betonáreň: rovnaká ako pre výrobu betónu, pred výrobou cementového mlieka
potrebné umytie miešacieho jadra po predošlej výrobe betónu

Autodomiešavač: rovnaký ako pre dopravu betónu, pred výrobou penobetónu potrebné 
umytie miešacieho bubna po predošlej doprave betónu

Generátory: technickej peny pre priemyselnú výrobu FC
GFS 8 – stabilný, bez podvozku, pozri TL 102
GFM 8 – mobilný, pre presuny na verejných komunikáciách, pozri TL 101
GFS LabE – generátor pre výrobu skúšobných telies, pozri TL 105

Čerpadlo: závitovkové, napr. Estrich Boy FHS 200
piestové, napr. Putzmeister P 715
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FC 300 – 900: na betonárni

napustenie technickej peny do bubna s cementovým mliekom, homogenizácia čerstvej zmesi počas 
jazdy, na stavbe čerpadlo závitovkové alebo piestové
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Suroviny pre výrobu penobetónu (FC)

Cement: pre výrobu FC v rozsahu 300 – 900 kg/m3 podľa postupov iwtech možno použiť 
akékoľvek dostupné triedy cementov, pred použitím je vždy potrebné overenie 
kompatibility cementu s použitou technickou penou (TF) s ohľadom na dosiahnuteľné 
pevnosti

Prímesy: jemne mletá troska (GGBS), jemne mletý vápenec (Limestone)

Kamenivo: frakcia 0/2 alebo 0/4 mm, výhodnejšie je ťažené

Voda: čistá, bez zbytkov chemických prísad z výroby betónu

Tech. pena: vyrobená v GFS/M 8 z koncentrátu FC1 a do bubna nadávkovaná v stanovenom 
množstve, iné penotvorné koncentráty vyžadujú pred použitím overenie funkčnosti v 
celom výrobnom cykle: miešanie + transport + čerpanie + spracovanie + tvrdnutie
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FC 300 – 900: pevnosti

➢ 300 – 900 kg/m3 - najčastejšie 
používané hustoty

➢ receptúry stanovené s akcentom 
na ekonomiku, nie pre 
dosiahnutie maximálnych 
pevností

➢ overené v priemyselnej výrobe
➢ použité komponenty:

CEM I 42,5R + GGBS + 0/2 mm
➢ k dispozícii aj varianty Economy a 

Hard
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FC 300 – 900: kontrola kvality na stavbe
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FC 300 – 900: príklady použitia

V priemyselnej praxi dlhodobo overené aplikácie:
➢ Podlaha obytnej alebo kancelárskej stavby všeobecne ................................................................  9 
➢ Podlaha obytnej stavby vo výške +85 m ....................................................................................... 12
➢ Vyrovnanie povrchu klenbového stropu ....................................................................................... 16 
➢ Vytvorenie stužovacej vrstvy stropu z trapézového plechu .......................................................... 17
➢ Spádová vrstva plochej strechy do sklonu 3 % .............................................................................. 18
➢ Stabilizácia a ochrana veľkopriemerovej rúry vo výkope .............................................................. 19
➢ Vyplnenie chráničky rúry, napr. pod cestou .................................................................................. 20
➢ Vrstva zlepšujúca vlastnosti podložia priemyselnej podlahy ........................................................ 21
➢ Náhrada zásypov medzi základovými pásmi rodinného domu .................................................... 29
➢ Vrstva zlepšujúca vlastnosti podložia parkoviska pre motorové vozidlá ...................................... 35
➢ Výplň dutín v budove, v zemi a pod. ............................................................................................ 37
Na trhoch SK, CZ, PL, UK v používaní od 2013
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FC 300 – 400: podlaha občianskej stavby
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FC 300 - 400: zakrytie inštalačných rúrok
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FC 300 - 400: izolácia krokového hluku

11Január 2018



FC 300 - 400: aj pre vysoké budovy

názov, miesto:

Panoráma, Bratislava, Slovensko 

druh, podlahová výmera, výška:

2 veže, byty, ≈ 36 000 m2, 110 m - 33 podlaží

realizovaná hrúbka penobetónu:
55 – 65 mm

výroba penobetónu / vzdialenosť od stavby:
betonáreň CEMEX CZ, Břeclav / 85 km

termín realizácie podláh na oboch vežiach:
december 2014 – júl 2015
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FC 350 pre +85m: použité komponenty

výrobné zariadenia:
betonáreň CEMEX, Břeclav
autodomiešavač CEMEX CZ
generátor technickej peny GFM 8

komponenty:
CEM I 42,5R 127 kg
jemne mletá troska 126 kg
voda 144 ltr
technická pena 770 ltr

projektovaná objemová hmotnosť penobetónu:  
čerstvá   /   v ustálenej vlhkosti   /     suchá kg/m3:

461     /              365                    /         332   

technická pena:
penotvorný koncentrát            FC1 
objemová hmotnosť 80 g/ltr
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FC 350 pre +85m: doprava a čerpanie do výšky

betonáreň Břeclav (CZ) → stavba Bratislava (SK):
85 km ≈ 1 hod a 35 min

čerpadlo: 
Estrich Boy FHS 200/3

dĺžka hadíc / dopravná výška / poschodie:
175 m       /      85,1 m             / 27. poschodie

vnútorný priemer hadíc:
50 mm

strata objemu technickej peny vo výške 85,1 m:
< 5 %

doba čerpania 7 m3 do výšky 85,1 m:
35 min
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FC 350 pre +85m: objemová hmotnosť hore

miesto odberu / výška: 
na konci dopravnej hadice / +85,1 m

porovnanie objemových hmotností penobetónu:
projektovaná zmeraná
čerstvá čerstvá

461                       470 kg/m3 (priemer z 8 odberov)

dátum merania:
18.6.2015

meranie vykonal:
iwtech s.r.o.
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FC 300 – 400: klenby
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FC 400 – 600: trapézový strop
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FC 600 – 900: spádovanie plochej strechy
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FC 600 – 900: stabilizácia rúry vo výkope
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FC 600 – 900: stabilizácia rúry v chráničke
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FC 500IF: priemyselná podlaha – príklad
Príklad silno zaťaženej priemyselnej podlahy:
▪ podlahová doska z betónu C25/30 hrúbky 200 mm vystužená oceľovými vláknami DRAMIX® (L = 60 mm, D = 

0,9 mm, Rm = 1160 MPa), pre oba prípady rovnaká

▪ doska je uvažovaná ako bezškárová s dilatačnými škárami vo vzdialenosti 30 x 30 m, pre oba prípady rovnaká

▪ plošné rovnomerné zaťaženie s charakteristickou intenzitou qk = 100 kN/m2

▪ bodové zaťaženie simulujúce zaťaženie od vysokozdvižného vozíka s intenzitou 56 kN pre 1 koleso

▪ bodové zaťaženie 75 kN / 1 stojku od regálov s pôdorysnou dispozíciou stojok 1,1 x 2,8 m, s roznášacou
pätkou s rozmermi 150x150 mm pri vzájomnej vzdialenosti regálov 300 mm

▪ EV2 > 80 MPa – platí pre povrch podkladovej vrstvy

▪ EV2 / EV1 < 2,2 – platí pre povrch podložia

Statické posúdenie variantov podlahovej konštrukcie bolo vykonané v zmysle predpisu Concrete Society TR34
Rezy silno zaťaženej priemyselnej podlahy so štrkodrvinou a FC 500 na nasledujúcej strane
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FC 500IF: rezy

Obvyklý návrh so zhutneným násypom 0/63 mm Návrh s FC 500IF
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FC 500IF: ukotvené ležaté rozvody

Január 2018 23



FC 500IF: vystuženie sieťou ORLITECH MESH
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FC 500IF: vylievanie a zrovnanie povrchu
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FC 500IF: ukončenie
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FC 500IF: statická zaťažovacia skúška
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FC 500IF: prínosy

Účinky a prínosy použitia FC 500IF:

✓ nahradzuje sypanú a zhutňovanú podkladovú vrstvu zo štrkodrviny 0/63 mm

✓ homogenizuje pevnostné a deformačné charakteristiky podkladovej vrstvy v ploche a tým zabezpečuje 
dlhodobú bezpečnú funkčnosť podlahy

✓ pri rovnakej únosnosti znižuje celkovú hrúbku priemyselnej podlahy

✓ znižuje objem výkopových prác

✓ skracuje dobu realizácie

✓ znižuje náklady na úpravu podložia

Január 2018 28



FC 300 – 500: medzi základovými pásmi

Príklad využitia FC 500
v základoch rodinného domu:
➢ najčastejšie využívaná modifikácie: 

FC 300 až 500 podľa požiadaviek 
projektu

➢ nahradzuje sypané a zhutňované 
výplne medzi základovými pásmi

➢ zvyšuje tepelný odpor konštrukcie
➢ znižuje náklady na základy 

rodinného domu
➢ v prípade záujmu môže iwtech 

zabezpečiť spracovanie návrhu tvaru 
základov pre konkrétne podmienky 
stavby
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FC 300 – 500: realizácia
prínosy:

stabilita podložia:
✓ podklad základovej dosky nesadá
✓ FC nemení svoje vlastnosti  v čase
✓ FC aj po prípadnom zatopení nemení tvar a 

nasiaknutú vodu postupne uvoľní

energie:
✓ výrazne zvyšuje tepelný odpor základovej

konštrukcie čím prispieva k zníženiu spotreby
energie na vykurovanie

náklady:
✓ umožňuje znížiť hrúbku hornej dosky
✓ skracuje dobu realizácie
✓ obvyklý výkon pri vylievaní cez žľab automixu je 8 m3

za cca 5 min
✓ obvyklý výkon pri čerpaní je 8 m3 za cca 25 min 
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FC 300 – 500: vylievanie
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FC 300 – 500: zrovnanie povrchu
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Horná železobetónová doska
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Horná železobetónová doska
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FC 400 – 600: parkovisko
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FC 400 – 600: parkovisko
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FC 300 – 400: vyplnenie dutiny
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Ďakujeme za pozornosť

iwtech s.r.o.
K výstavisku 15
912 50 Trenčín
Slovensko

„penobetón ako betón“

Január 2018

ďalšie informácie na: 
info@iwtech.sk

+421 903 644776
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