
  PL-1 FIBER  
  مکانيکی بتن جايگزين ميلگرد جهت مسلح سازی بتن و افزايش سختی و مقاومته

  
 محصول :شرح 

الياف مصنوعی از  الياف پالستيکی بتن از توليدات نوين در حوزه الياف های مورد استفاده در بتن ريزی است .
يلگرد در برخی از سازه پلی پيلن و پلی الفين اصالح شده ساخته شده است . اين محصوا جايگزين مناسبی برای م

های بتنی می باشد .الياف پالستيکی بتن موجب دوام طوالنی مدت و افزايش خواص و بهبود پارامترهای سازه ای 
  ا حرارتی بتن خواهد شد .يو همچنين کنترل ترک های ثانويه 

  
  مزایا: 
   بتن کاهش جمع شدگی پالستيک                    ذيری٠پ٠ ضربه برابر در مقاومت افزايش                              افزايش جذب ضربه و مقاومت خمشی                        
 سايش برابر در مقاومت                               افزايش طول عمر                                                          جلوگيری از ترک خوردگی                                      
 افزايش چسبندگی                                       افزايش سرعت توليد قطعات پيش ساخته                                کاهش قيمت تمام شده                                 
  

  مواردکاربرد:
  . برای جايگزينی يا کاهش فوالد مصرفی در اسکلت بتنی  -
  . مناسب برای شاتکريت بتن -
   سازیمناسب برای اجرای انواع کفسازی صنعتی و غير صنعتی و محوطه   -
  .قابل استفاده در کفسازی انبارهای نظامی و نيروگاهها -
  . اها و فرودگاههمناسب برای توليد بتن روسازی راه -
 قابل استفاده در عرشه پل های فلزی و بتنی . -

 .قابل استفاده در سازه های بتنی و نظامی و هسته ای  -
  قابليت توليد بتن با مقاومت ضربه ای و سايشی باال -

  
  روش استفاده: 

  الياف پالستيکی را به روش های مختلف ميتوان به مخلوط بتنی و مالت شاتکريت اضافه نمود :
 افزودن در کارخانه محل ساخت بتن                               ( ساخت بتن دستی ) افزودنی در محل پروژه                        افزودن به تراک ميکسر در محل پروژه    
  
  بصورت يکنواخت در همه جای آن پخش شود . تاد به ازای هر متر مکعب بتن بايد حداقل يک دقيقه عمليات ميکس انجام شود کردقت  بايد-
                    

 مشخصات فنی:
  

Technical properties 

Specific gravity (gr/cm3)                                 0.91 Tensile strength (MPa)                                    500-600 

Length (mm)                                                 30-40-50 Module of elasticity (GPa)                                 5 - 6 

Diameter (mm)                                        0.4-0.5-0.7-0.9 Elongation ( % )                                                   15 

Color                                                        Black-gray-white Acid and alkaline resistance                          excellent 

Melt point (C)                                                 160-170 Water absorption                                                  No 

  :ميزان مصرف 
  .ر استکيلوگرم در هر مترمکعب متغي ٤تا  ٢با توجه به نوع سازه مقدار متوسط مصرف الياف پالستيک با توجه به عملکرد مورد نظر از 

  

  : ایمنی
  .نمی باشد سمی و خطرناک  اين ماده 

 . در هنگام کار از دستکش استفاده شود                                                            . درصورت بلعيده شدن به پزشک مراجعه شود    

                 
  سته بندی:ب

  . گردد می رضهکيلوگرمی ع ٢٠در کيسه های  پالستيکی الياف
  

  شرایط نگهداری:
 .سال قابل استفاده ميباشد  ٢مدت  شود نگهداری خورشيد مستقيم تابش از دور به و + درجه ٣٠+ الی ١٠ ایدم دروليه و اگر در بسته بندی ا


