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 کنتیر  بیرا  کی  اسی  پیروپیلن پلییاز جنس  ، الیاف۱۲ فایبرکپ

ناشیی از ن  ویورد  خوردگیترککاهش خطر  وخمیر   شدگیجمع

 افیاایش گیرد. ضمناً ایین الییاف تیا دیدود  با ی استفاده قرار وی

  .شودوی بتنو خمشی  وقاوو  کششی

  ASTM D7508دها الااوات استانداربرخی از وحصو  بر اساس این 

 شود. وی تولید ASTM C1116و 

طبییج جییدو  زیییر ، ۱۲ فایبرکییپوشخصییات فیای ییی و شیییمیایی 

 باشد:وی
 

 ها  جاودرشت   دال  فیای ی
 رنگبی رنگ

 3g/cm 0۱/0 ± 9۱/0 وز  وخصوص 
 وگاپاس ا  300-۲50 وقاوو  کششی

 گیگا پاس ا  5/۱ ودو  االستیسیت 

  mm  ۱۲ طو 
 m  35 قطر

 

 الیافکاربرد و اثر 

 الیافکاربرد 
 ساخت پیش جداو  و بتنی قطعات -

  صنعتی ها سول  و انبارها ،خیابا  ،روپیاده ساز کف -

  زیرزوینی ها سازه دیوار پی -

  بتنی وها سیل -

  کاوپوزی  ها سقف -

  هاپل  رش  و هاراه -

  سیمانی ها لول  -

  بتنی نماها  -

  سیلیسدوده  داو  ها بتن -

 نازک ها تیغ  اجرا  و هال   ترویم -

 

 الیافمزایای استفاده از 

کاهش ترکها  ناشی از جمیع شیدگیها  خشید شیدگی و  - 

 پالستی ی بتن

 بهبود وقاووتها  فشار  و کششی در بتن -

 دهد.تازه را کاهش وی بتن انداختگینب -

 بهبود چسبندگی و پمپ پذیر  بتن -

 بهبود وقاوو  ضرب  ا  و سایشی بتن -

 بهبود وقاوو  بتن در برابر نتش سوز  -

 افاایش وقاوو  سی ل ذوب و انجماد -

 بی خطر برا  سالوتی -

 

 الیافروش استفاده از 

 الیافمحدوده مجاز استفاده از 

بتن برا  گرم در هر وتر و عب  900تا  600الیاف بین ویاا  وصرف 

  باشد.ویساخت  ها و بتن پیشساز کیلوگرم در کف 5/۱تا  ۱نواده و 

الیاف فوق ب  صیورت دسیت  هیا  بی  هیم چسیبیده  روش مصرف:

هستند ک  باید با اختالط وناسب از ی دیگر جدا شده و ب  خیوبی در 

بتن پخش شوند. بهتر اس  ک  الیاف قبل از افاود  نب بی  وخلیوط 

سنگدان  و سیما  افاوده شود و ب  ودت وناسب وخلوط شوند تا بی  

بچینگ تا سای  بییش خوبی در وخلوط پخش شوند. چنانچ  فاصل  

دقیق  وی باشد بهتر اس  الیاف در سای  ب  تدریج ب  وی سیر  30از 

 دقیق  اختالط کاول گردد.  ۱0بتن اضاف  شده و ب  ودت 

 توجه:
با افاایش ویاا  وصرف الییاف در بیازه تعرییف شیده فیوق الیذکر،  -

 کارپذیر  بهتر وی شود ولی ویاا  روانی بتن کاهش وی یابد کی  بیا

وی توا  روانیی را  وحصو  این کنار در وناسب کنندهروا  از تفادهاس

 بهبود بخشید.

استفاده از الیاف زوا  گیرش اولی  و نهیایی را ویی توانید افیاایش  -

 دهد.

از ننجا ک  بین سطح الیاف و بتن چسبندگی وجود نیدارد، توصیی   -

در  MO40درصد سیما ، از وحصو  کپ وبانید  ۱وی شود ب  وقدار 

 طرح اختالط بتن استفاده شود.

 

 الیاف نکات ایمنی در استفاده از



ایین ویاده  شود.بند  نمیخطرناک طبق وواد  این وحصو  در دست 

 اشتعا  ها بوده و در وعرض شعل  وستقیم قابلاولفینجاو دست  پلی

 وی باشد.

 

 الیافسایر نکات الزم در خصوص 

 با سایر محصوالت الیافسازگاری 
شیرک  کپ یو در  ها استفاده هماوا  این وحصو  با سایر افاودنی

هرچند الزم اسی  هیر یید از ویواد  طرح وخلوط بالوانع اس .ید 

افاودنی ب  صورت وجاا، پیمان  گردد و سپس در وخلوط بتن اضیاف  

 شود.

 الیافامکان خورندگی 
ن  با   شروع و ن  با   گسترش خوردگی ویلگردها   وحصو این 

ها  کف و سقف سیاخت  تنیده یا سیستمو  در بتن، فوالد پیشودف

 شود. شده با فوالد گالوانیاه وی

 

 محصولروش حمل و نقل و انبار کردن 

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
و  C0بیین  وحصیو دمل و نقل و فضا  نگهدار  این وجاز دوا  

C35 : اس . ضمناً ر ای  ووارد زیر نیا الزم اس 

نیور وسیتقیم وعیرض در  وحصیو دیاو   کیس از قرار داد   -

 خورشید اجتناب شود.

 الیافماده طول عمر 

انبیار و نگهیدار   ،در شرایط استاندارد وحصو داو   کیس چنانچ  

 اس . سا  5شود، زوا  قابل استفاده از افاودنی از زوا  تولید، 

 

 محصولبندی بسته
 شود. رض  وی کیلوگروی ۲0و  5ا  هکیس این وحصو  در 

 

 اطالعات تکمیلی
برا  کسب اطال ات ت یملی این وحصو  با بخش فنی شرک  کپ و 

بی  فیرم  وحصیو ایین   مل یردتماس بگیرید. ضمناً برا  اطیالع از 

( وراجعی  FiberCap 12-PPI) 12 فایبرکیپاطال یات  مل یرد  

 کنید.

 

 اطالعات تماس

تهرا ، خیابا  سیهرورد  شیمالی، کوچی  شیهرتاش،  ندرس شرک :

 4، طبق  او ، وادد 74پالک 
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