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DESCRIERE

Fibra Structurala 54  este  un  amestec  de  fibre  din  copolimer/polipropilenă  100%  virgină,

constând  dintr-un  amestec  de  fibre  monofilament,  răsucite  nefibrilate  și  o  rețea  de fibre  fibrilate,

rezultând o  armatură de înaltă performanță.  Fibra Structurala  este un produs utilizat  pentru a

reduce contracția plastică în  întărirea   betonului , îmbunătățește puterea de impact și crește rezistența

la  oboseală  și  duritate  a betonului.  Aceasta fibră  oferă  maximum de durabilitate  pe termen lung,

îmbunătățiri  structurale,  și  eficace,  având rol  secundar  în   controlul    temperaturii  de crack  care

încorporează  un sistem cu adevărat  unic de fibre  sinergice de design. Prin configurația  lor fibrele

asigură  cea  mai  bună  disersie  în  beton.  Fibra Structurala 54 este  non-corozivă,  non-magnetică  și

nealcalină 100%!

DOMENII DE APLICARE

Fibra Structurala 54 este folosită în principal la aplicații  de performanță, cum ar fi:  pardoseli
industriale, parcări, tabliere de poduri, shotcrete, rampe încărcare / descărcare, produse prefabricate -
înlocuiește complet armarea clasică cu oțel beton ori fibră metalică. Capacitatea de absorție în beton
poate crește cu mult peste fibră metalică ( dacă la fibra metalică se pot îngloba în beton max.40 kg la
fibra Forta Ferro se pot îngloba până la 7,5 kg rezultând armări de înaltă performanță cu eliminarea
rosturilor de dilatare ori încărcări mari)

CONSUMUL 

Dozele recomandate de Fibra structurala sunt de la 0,2%  până la 2,0% din volumul de beton

(1 - 7.5 kg/ mc beton) adăugându-se direct la sistemul de betoane în timpul, sau după dozarea altor

ingrediente și se amestecă la  timp și viteza de rotație recomandată de producator mixer (de obicei

patru-cinci minute). Este recomandat să nu se adauge apă pentru fluidizare, ci aditivi.

AMBALAREA
Pungi…………………………………….1 kg
Cutii…………………………………......16 pungi/cutie
Paleți……………………………………12 cutii / 192 pungi

FIȘĂ TEHNICĂ

FIBRĂ POLIPROPILENĂ PENTRU
ARMAREA DISPERSĂ A BETONULUI



PROPRIETĂȚI  FIZICE

Material: copolymer/polipropilenă 100% virgină
Aspect : monofilament / fibrilată 
Greutatea specifică: 0.91
Rezistența la întindere: 90-110 ksi ( 620-758 Mpa)
Lungime : 38mm/54mm
Culoare: gri
Acid/alkali rezistență : excelentă 
Absorție: nulă 
Conformitate: ASTM C -1116

Fibrele  Structurale vor fi utilizate în zonele specificate în proiecte, și trebuie să respecte următoarele
caracteristici : 

             
1. Configurare - fibrele trebuie să fie ca o combinație sinergică a unui monofilament cu fibră

fibrilată în amestec.

             
2. Chimie - fibrele trebuie să fie confecționate din material 100% virgin sub formă de 

copolimer complet orientat / polipropilenă, de culoare gri. 

             

3. Cuprins - fibrele se folosesc la o doză de 0,2% la 2,0% din volumul de beton.

             

4. Lungimea corectă - de 54 mm.

Conformitate:  Fibrele  vor  fi  in  conformitate  cu  A.S.T.M.  C  –  1116  “Specificații  standard  pentru
ranforsarea betonului și mortarului prin fibre” și codul național de construcții. 
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