
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الیاف ۱۲  فایبرکپ جنس    ،    کنترل  برای   که   است  پروپیلن  پلی از 
خطر    و خمیری    شدگیجمع  مورد    خوردگیترککاهش  آن  از  ناشی 

مقاومت    افزایش   گیرد. ضمنًا این الیاف تا حدودی باعثاستفاده قرار می 
  .شودمی  بتنو خمشی  کششی

اساس   بر  محصول  از  این  استانداربرخی   ASTMدهایالزامات 

D7508   وASTM C1116 شود. تولید می 
 باشد: میطبق جدول زیر ، ۱۲  فایبرکپمشخصات فیزیکی و شیمیایی 

 
 های جامد رشته   حالت فیزیکی

 رنگبی رنگ 

 3g/cm 0۱ /0  ± 9۱/0 وزن مخصوص  
 مگاپاسکال   300-۲50 مقاومت کششی 

 گیگا پاسکال 5/۱ مدول االستیسیته
   mm  ۱۲ طول
 m   35 قطر

 
 الیاف کاربرد و اثر 

 الیاف کاربرد 
 ساخته پیش  جداول و  بتنی قطعات -
  صنعتی  هایسوله و  انبارها خیابان، رو،پیاده  سازی کف  -
  زیرزمینی هایسازه   دیوار پی -
   بتنی سیلوهای -
   کامپوزیت هایسقف  -
  هاپل  عرشه و  هاراه  -
  سیمانی هایلوله -
   بتنی نماهای -
   سیلیسدوده   حاوی  هایبتن -
 نازک  هایتیغه  اجرای و  هالکه  ترمیم -

 
 الیاف مزایای استفاده از 

و    -  شدگی  خشک  شدگیهای  جمع  از  ناشی  ترکهای  کاهش 
 پالستیکی بتن 

 بهبود مقاومتهای فشاری و کششی در بتن -

 دهد.تازه را کاهش می  بتن انداختگیآب  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 بهبود چسبندگی و پمپ پذیری بتن -
 بهبود مقاومت ضربه ای و سایشی بتن  -

 بهبود مقاومت بتن در برابر آتش سوزی -
 افزایش مقاومت سیکل ذوب و انجماد  -
 بی خطر برای سالمتی -

 
 الیاف روش استفاده از 

 الیاف محدوده مجاز استفاده از 
بتن برای  گرم در هر متر مکعب    900تا    600الیاف بین  میزان مصرف  

  باشد.می ساخته  ها و بتن پیش سازی کیلوگرم در کف   5/۱تا  ۱آماده و 
مصرف:  چسبیده    روش  هم  به  های  دسته  صورت  به  فوق  الیاف 

هستند که باید با اختالط مناسب از یکدیگر جدا شده و به خوبی در بتن  
قبل از افزودن آب به مخلوط سنگدانه    پخش شوند. بهتر است که الیاف

در   به خوبی  تا  مخلوط شوند  مناسب  مدت  به  و  افزوده شود  و سیمان 
دقیقه    30مخلوط پخش شوند. چنانچه فاصله بچینگ تا سایت بیش از  

می باشد بهتر است الیاف در سایت به تدریج به میکسر بتن اضافه شده  
 دقیقه اختالط کامل گردد.   ۱0و به مدت  

 توجه: 
الذکر،    - فوق  شده  تعریف  بازه  در  الیاف  مصرف  میزان  افزایش  با 

با  که  یابد  می  کاهش  بتن  روانی  میزان  ولی  شود  می  بهتر    کارپذیری 
را    محصول  این  کنار  در  مناسب  کنندهروان  از  استفاده روانی  توان  می 

 بهبود بخشید.
 فزایش دهد. استفاده از الیاف زمان گیرش اولیه و نهائی را می تواند ا -
از آنجا که بین سطح الیاف و بتن چسبندگی وجود ندارد، توصیه می    -

در طرح    MO40درصد سیمان، از محصول کپکوباند    ۱شود به مقدار  
 اختالط بتن استفاده شود.

 الیاف نکات ایمنی در استفاده از  

این ماده جزو   شود.بندی نمیمواد خطرناک طبقه  این محصول در دسته
پلی  اشتعال اولفیندسته  قابل  مستقیم  شعله  معرض  در  و  بوده  می    ها 

 باشد.

 
 

  12فایبرکپ 
 الیاف پلی پروپیلن ▪

 

FiberCap 12 
▪ Poly-Propylene Fibers 
 



 

 
 الیافسایر نکات الزم در خصوص  

 سازگاری الیاف با سایر محصوالت 
شرکت کپکو در یک    هایاستفاده همزمان این محصول با سایر افزودنی

طرح مخلوط بالمانع است. هرچند الزم است هر یک از مواد افزودنی به  
 صورت مجزا، پیمانه گردد و سپس در مخلوط بتن اضافه شود. 

 الیاف امکان خورندگی  
نه باعث شروع و نه باعث گسترش خوردگی میلگردهای    محصولاین  

های کف و سقف ساخته شده  تنیده یا سیستممدفون در بتن، فوالد پیش 
 شود. با فوالد گالوانیزه می 

 
 محصول روش حمل و نقل و انبار کردن 

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
این  مجاز  دمای   و   C0بین    محصولحمل و نقل و فضای نگهداری 
C35  :است. ضمنًا رعایت موارد زیر نیز الزم است 

دادن    - قرار  مستقیم  معرض  در    محصولحاوی    کیسه از  نور 
 خورشید اجتناب شود.

 الیاف ماده  طول عمر 
استاندارد  محصولحاوی    کیسهچنانچه   شرایط  نگهداری    ،در  و  انبار 

 است. سال 5شود، زمان قابل استفاده از افزودنی از زمان تولید، 
 

 محصول بندی بسته
 شود.عرضه می  کیلوگرمی ۲0و  5ای هکیسه این محصول در  

 
 اطالعات تکمیلی 

برای کسب اطالعات تکیملی این محصول با بخش فنی شرکت کپکو  
از   اطالع  برای  ضمنًا  بگیرید.  فرم    محصولاین    عملکردتماس  به 

عملکردی   مراجعه  FiberCap 12-PPI)  12  فایبرکپاطالعات   )
 کنید.

 
 اطالعات تماس 
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