
افزودنـی های بتـن
سـایر افزودنـی های بتـن

الیــاف بتـــن بــر پایــه پیل پروپـــیلن خالــص بــا مقاومــت 

کشــیش بــاال

Strufiber FP12

خالصه ای از محصول

پایه  بر  رشته ای  تک  میلیم�ت   12 طول  با  بتـن  الیاف  یک   FP12 افای�ب  اس�ت

 در 
گ

پیل پروپـیلن خالص می باشد که به شدت ترک های حاصل از جمع شد�

ن  بتـن و مالت را کاهش می دهد و از انفجار بتـن در زمان آتش سوزی نـ�ی

جلوگیـری می کند. 

ارائه  قابل  ن  نـ�ی  Strufiber FP6 کد  با  میلیم�ت   6 طول  در  محصول  این 

می باشد. 

موارد كاربرد 

- تولید بتـن های پـیش ساخته و لوله های سیمانـی 

- شاتکریت

- بتـن های کف سازی و دال ها

- بتـن سازه های آب بند

- بتـن های نماسازی یا اکسپوز

- انواع مالت ترمیمی و آب بندی با ضخامت کم

- انواع بتـن روسازی راه ها و باند فرودگاه و پل ها

- تولید بتـن رسدخانه ها و یخچال های صنعتـی

عملکرد و مزایا

 
گ

ن اولیه به شدت باال برده و از ترک های جمع شد� - پـیوند بتـن را در سنـ�ی

جلوگیـری می کند 

- به طور موثری افزایش فشار در منافذ بتـن در زمان آتش سوزی را کاهش 

می دهد و از انفجار آن جلوگیـری می کند

- پمپاژ پذیری با حداقل مشکل

 بتـن
گ

 و آب انداختیک
گ

- کاهش جداشد�

- افزایش مقاومت مکانـییک و سایشـی بتـن
گ

- عدم زنگ زد�

استاندارد ها 

افای�ب FP12 با الزامات استاندارد های ASTM C1116 مطابقت دارد. اس�ت

اطالعات محصول

ی سفید رنگشکل ظاهری الیاف 12 مییل م�ت

دانسیته 
)گرم بر سانتـی م�ت مکعب(

0 /9 1 ±0 /0 1

150 ایل Co 170دمای ذوب

فاقد یون کلرمیـزان یون کلر

بسیار عایلمقاومت قلیایـی

MPa 350حداقل استحکام کشیسش

حداقل 12 ماهزمان ماندگاری

ایط نگهداری رسش
در بسته بندی اولیه باز نشده به دور از نور 

مستقیم آفتاب، یخبندان، رطوبت و در دمای 
5 تا 35 درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

کیسه های 1، 5 و 20 کیلوگرمیبسته بندی

ان و نحوه مرصف ز م�ی

ایط طرح اختالط بتـن  میـزان مرصف: میـزان مرف محصول وابسته به رسش

بیـن 0/6 ایل 1 کیلوگرم در هر م�ت مکعب می باشد. میـزان مرف دقیق هر 

ن گردد. جهت  طرح به�ت است با آزمایش در آزمایشگاه یا محل پروژه تعیـ�ی

، مرف محصول خارج از محدوده و یا مرف محصول  اطالعات بـیش�ت

درکنار سایر مواد افزودنـی با بخش فنـی و تحقیق و توسعه Strumix تماس 

بگیـرید. 

نحوه مرصف در بچینگ یا مخلوط کن: به�ت است که الیاف با سنگدانه ها 

ابتدا مخلوط گردد و بقیه فرایند اختالط ادامه یابد. 

نحوه مرصف مستقیم در تراک بتـن آماده: میـزان افزودنـی مورد نـیاز در 

فواصل زمانـی حدود 15 ثانـیه و در هر مرحله کم�ت از 1 کیلوگرم به تراک 

اضافه شده و به مدت 7 دقیقه کامال با دور تـند مخلوط گردد و سپس بتـن 

تخلیه شود.

محدودیت ها

- حتما در کنار محصول از فوق روان کننده مناسب استفاده گردد.  

- الیاف در حجم زیاد به مخلوط بتـن آماده اضافه نگردد. 

- این الیاف عملکرد سازه ای ندارد و نباید جایگزین آرماتور گردد.

محیط زیست، سالمت و ایمنـی

به�ت است محصول الیاف بتـن در محیط زیست ریخته نشود. این محصول 

با پوست و  افراد خطرناک نمی باشد ویل در تماس  ایمنـی  برای سالمت و 

چشم می تواند ایجاد حساسیت کند. برای مرف به�ت است که از عینک، 
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برگه  به  بـیش�ت  اطالعات  برای  گردد.  استفاده  مناسب  دستکش  و  ماسک 

مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.

مرجع اطالعات داده شده

و  آزمایشگاهی  آزمایشات  براساس  فنـی  مشخصات  این  اطالعات  تمام 

تجربـیات پروژه ای شـرکت Strumix می باشد. داده های واقعی اندازه گیـری 

ل ما متفاوت باشد. توصیه می شود  ایطی فراتر از کن�ت ممکن است به علت رسش

بخواهید.  را  محصوالت  فنـی  مشخصات  برگه  آخرین  ما  از  همیشه  که 

ن زیر ساخت های استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده  همچنـ�ی

در  را  الزم  اطالعات  می تواند   Strumix فنـی  بخش  و  می باشد  یان  مش�ت

ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم  اختـیار مش�ت

را ارائه دهد.  
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