
 PP FIBER  
  تقويت مقاومت خمشی و کششی بتن در برابر ترک خوردگی

  
 محصول :شرح 

 گچی و سيمانی های مخلوط و بتن کردن مسلح و تقويت جهت افزودنی عنوان به الياف نوع ينا
 . شودمی سايشی و برشی ،کششی، خمشی مقاومت افزايش باعث الياف نوع اين مصرف . ميباشد
 و شودنمی بتن وزن افزايش و شدن نشين ته باعث بتن با شدن مخلوط هنگام پروپيلن پلی الياف
 مصارف جهت ميليمتر ١٨ و ١٢ برش دو با الياف نوع اين برد می بين از را بتن قليايی محيط

  . شودمی توليد نازک و گچی های مالت جهت ميليمتر ۶ طولی برش با بتن
  

  مزایا: 
    مويی های ترک از جلوگيری و خوردگی ترک کاهش                       ضربه برابر در مقاومت افزايش                            سايش برابر در متمقاو                    
 ايرانيت،   لوله های سيمانی ،  سيمانی های بلوک در استفاده                  ساخته پيش بتنی قطعات                                      ديوار و ستون ،  کامپوزيت های قفس   
 خورنده مواد و آب برابر در پذيری نفوذ کاهش                                  سيمانی نازک های مالت                                      ها خيابان و ها روپياده فک              
 هاپل و ها .تونل مخازن و صنعتی های سوله کف                               فاضالبی هایشبکه و آب کانال                              سيمانی های لوله توليد   
  

  مواردکاربرد:
  . گردد می پذير شکل بتنی توليد باعث پروپيلن پلی الياف از استفاده -
  . گردد می باال سايشی ای و ضربه مقاومت با بتنی توليد باعث پروپيلن پلی الياف از استفاده -
   پروپيلن پلی الياف از استفاده با حريق ضد بتن توليد  -
  .باشد می ساخته پيش قطعات توليد و آماده های بتن در استفاده جهت مناسب پروپيلن پلی الياف -
  . دارد کاربرد مورد نيز گچی ساخته پيش هایپنل و گچ در، سيمان و بتن در کاربرد بر عالوه پروپيلن پلی الياف -
  )ايرانيت( سيمانی های ورق توليد در پروپيلن پلی الياف از استفاده -

  

  روش استفاده: 
 لیپ الياف توانمی. نماييد اضافه نآ به آب سپس و کرده مخلوط ها سنگدانه با ابتدا در را پروپيلن پلی الياف معموالً . نمود اضافه آن به زمان هر در توان می را لنيپروپ پلی الياف

 دقيقه ۴ تا ٣ مگنه و يکنواخت مخلوط به رسيدن برای بايست می اينصورت در که نماييد اضافه خشک مالت به را آب اين سپس و کرده مخلوط اختالط طرح آب با را پروپيلن
  .داد ادامه را زدن هم
  

  فنی: مشخصات
 PP100% نوع جنس 

 رنگ ظاهری سفيدو مشکی 

(g/cm3) وزن مخصوص  ٩١ 

 قطر ٢٣و٣٥ ميکرون

mpa  مقاومت کششی ٤٠٠ 

 محدوده ذوب ١٦٥ c) درجه (

 مقاومت در برابر اسيدها و قلياها باال 

 مقاومت در برابر نمک باال 

 مقدار فينيش ٦/٠-١  درصد

 ظرفيت ٢و٥و٩ دنير

 طول برش ١٨و١٢و٦ ميليمتر

 استحکام ٥/٢-٣ گرم بر دنير

 درصد ازدیاد طول ٨٠ درصد

 غوطه وری در آب ٣-٥ ثانيه

 نوع تکسچره صفر تعداد در دسی متر

  
  بسته بندی:

  . گردد می رضهکيلوگرمی ع ٢٠در کيسه های   PP پروپيلنی پلی الياف
  

  شرایط نگهداری:
 شود. نگهداری خورشيد مستقيم تابش از دور به و خشک محيط در


