






GALABAU AQUABAU SPORTBAU 

FASERFIX®BIG BL 

Odwodnienie liniowe zintegrowane z opaską o wyjątkowej stabilności 
dostępne w dwóch długościach: 4 metry i 1 metr. 

Świadectwa badań 
Korytka FASERFIX®BIG przeszły pomyślnie badania wyko

nywane przez Centrum Technologiczne Budownictwa przy 

Politechnice Rzeszowskiej, które wykazały: 

□ odporność n a działanie mrozu:

bez środków odladzających 211 cykli - średni ubytek

masy 0,11 %, 

z udziałem środków odladzających 28 cykli - średni 

ubytek masy 0,01 kg na 1 m2 , 

□ wysoką wytrzyma/ość na ściskanie, zgodną z klasą

betonu C 50/60,

□ minimalną nasiąkliwość na poziomie 3,51 %,

□ wysoką odporność na ścieranie - klasa 4 (ścieralność

na tarczy Boehmego ubytek 6000 m3 /5000 mm2), 

□ produkt niepalny - odporność na wysokie temperatury.

Specyfikacja 
Korytka FASERFIX®BIG charakteryzuje: 

□ wysoka wydajność hydrauliczna: 220 I na jeden

element

4-metrowy o powierzchni przekroju 552 cm2,

□ odcinki 4-metrowe gwarantują szybki i łatwy montaż,

a 1-metrowe stanowią dogodne uzupełnienie ciągów,

□ FASERFIX®BIG z ramami stalowymi można przenosić za

pomocą uchwytów z główką podnoszoną montowanych

w ścianach bocznych korytka lub za pomocą

zamontowanych na korycie rusztów,

□ rama stalowa kotwiona w ścianach bocznych

za pomocą 32 pionowych szprosów,

□ podwójny system mocowania rusztów na zatrzask

i dodatkowo, opcjonalnie na śrubę,

□ zabezpieczenie przed poziomym przemieszczaniem się

rusztów,

profil do wykonania uszczelnienia między korytkami.

Produkcja 
Proces produkcji korytek 

FASERFIX®BIG to najwyż

szy standard przygoto

wania formy, wysokiej 

jakości zbrojenie oraz 

beton w klasie C 50/60 , 

XF4, XA3. 

Beton po zalaniu formy 

zagęszczany jest metodą 

wibracyjną, a dojrzewanie 

masy jest stale kontrolo

wane przez specjalistów 

wysokiej klasy. Rozszalo

wanie formy następuje po 

minimum 24 h.  



FASERFIX®BIG SLG 

Odwodnienie liniowe zintegrowane z opaską 
oraz zakotwioną, żeliwną płytą ryflowaną. 

Wysoka odporność na zużycie dzięki 
żeliwnej ramie ryflowanej 
Powierzchnia jezdna korytek odwadniających 

FASERFIX®BIG SLG wykonana została z wysokiej jakości 

żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7, które jest ekstremalnie 

wytrzymałe i sprężyste. Zintegrowana z korytkiem płyta 

żeliwna dedykowana jest szczególnie dla wysokich obciążeń, 

na obszarach, w których powierzchnia odwodnienia 

narażona jest na ciagłą eksploatację. 

Ekologiczna produkcja 
Firma HAURATON, do produkcji korytek FASERFIX®BIG SLG 

zakupuje cement wyłącznie z fabryk, które stosują nieobliga

toryjne systemy zarządzania środowiskowego i zarządzania 

W porównaniu z polimerobetonem 

żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7 

charakteryzuje się 23-krotnie 

wyższą wytrzymałością na 

rozciąganie i11-krotnie większą 

wytrzymałością na ściskanie. 

Takie fizyczne warunki trwałości 

i odporności na ścieranie 

potwierdzają unikalność korytek 

FASERFIX® i RECYFIX®TRAFFIC. 

Wylrzymlość 
na ściskanie 

Stosunek 11:1 

Wytrzym/ość 
na rozciąganie 

Stosunek 23:1 

o 

Zobacz - montaż 

koryt na lotnisku 

w Pyrzowicach 

energią zgodnie z normami ISO 14001 i 50001. Zapewnia to 

zrównoważone ekologicznie i wydajne energetycznie wytwa

rzanie materia/u. Kruszywa stosowane do produkcji betonu 

FASERFIX® są również odnawialne i ekologiczne. 

Właściwości betonu 

□ Mikrozbrojenie składające się z włókna poliolefinowego.

□ Podwyższona kohezja i stabilność.

□ Zwiększona odporność na ściskanie - klasa betonu C35/45

oraz spełnia wymagania normy PN-EN 1433

□ Wysoka odporność na ścieranie.

□ Odporność na gięcie .

• Polimerobeton 

• Żeliwo sferoidalne EN·GJS-500-7 

Widok betonu FASERFIX® 

w przybliżeniu. Doskonale 

widać włókna, które nadają 

wytrzymałość materiałowi. 
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TIEFBAU GA LABA U 

FASERFIX®BIG BL 

Najwyższa stabilność, szybki montaż. 
Wytrzymałe na najwyższe obciążenia. 

AQUABAU 

Stosowane na powierzchniach o dużym natężeniu ruchu. 

Korytka FASERFIX® BIG odpowiadają normie PN-EN 1433 
i znajdują zastosowanie dla następujących klas obciążeń: 

IC 
KLASA D 400 

i111 OBCIĄŻENIE 400 KN 

KLASA E 600, 
OBCIĄŻENIE 600 KN 

KLASA F' 900, 
OBCIĄŻENIE 900 KN 

Zastosowanie zgodnie z normą PN-EN 1433 

SPORTBAU 
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GALABAU 

FASERFIX®BIG SLG 

Najwyższa stabilność, szybki montaż. 
Wytrzymałe na najwyższe obciążenia. 

AQUABAU 

Stosowane na powierzchniach o dużym natężeniu ruchu. 

rKorytka FASERFIX® BIG odpowiadają normie PN-EN 1433 
i znajdują zastosowanie dla następujących klas obciążeń: 

llc;l KLASA D 400 
• OBCIĄŻENIE 400 KN

I r\11 
KLASA E 600,

li,(" OBCIĄŻENIE 600 KN 

l�I 
KLASA F' 900,
OBCIĄŻENIE 900 KN 

Zastosowanie zgodnie z normą PN-EN 1433 

SPORTBAU 
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