
مانامالت
تولید و اجرای تخصصی کفپوش بتنی و رزینی

افزودنی های بتن و محصوالت پایه سیمانی

C150الیاف ماکروسنتتیک آجدار

m a c r o  s y n t h e t i c  fi b e r

الیاف ماکروسنتتیک – C150 جایگزین مناسبی برای میلگردهای 
حرارتی و کاهش دهنده ترک های ناشی از جمع شدگی پالستیکی 

است.
الیاف ماکروسنتتیک محصولی با مقاومت باال و ساخته شده طبق 
استاندارد BSEN14889 می باشد که جهت مسلح سازی بتن به 
منظور افزایش مقاومت، دوام، بهبود خواص مکانیکی و کنترل ترک 

خوردگی مورد استفاده قرار می گیرد.

کنترل ترک های ناشی از جمع شدگی در سنین اولیه و  نشست

افزایش مقاومت بتن در برابر سیکلهای انبساط و انقباض

افزایش مقاومت در برابر ضربه و سایش بتن

افزایش مقاومت کششی و خمشی بتن

افزایش مقاومت بتن در برابر خستگی، جذب انرژی و سختی خمشی

افزایش سرعت اجراء و کاهش هزینه های کلی

مزایای استفاده از الیاف ماکروسنتتیک

آشیانه های هواپیما

کارخانه های مونتاژ الکترونیکی

کارخانه های تولیدی

انبارها و مراکز توزیع

مناطق حمل و نقل و دریافت

تاسیسات نگهداری

کف های تجاری و صنعتی

سطوحی که در معرض ترافیک شدید یا مکرر هستند

امکانات ورزشی چند منظوره

تولید بتن با مقاومت ضربه ای و کششی باال

احداث سازه های مقاوم بتنی : نظامی و هسته ای و…

کاربرد
رنگ ظاهری : سفید و بی رنگ

وزن مخصوص : 0.91 گرم بر سانتیمتر مکعب

دمای ذوب : 165 سانتیگراد

قطر : 15 تا 20 میلیمتر

MPa 700 مقاومت کششی : 550 تا

مقاومت در برابر اسید، قلیا و نمک : باال

طول برش : 30 – 40 – 50 میلیمتر

مشخصات فنی

با توجه به شرایط کاربری بین 1 کیلوگرم تا 5 کیلوگرم

الیاف ماکروسنتتیک – C150 را به دو صورت می توان استفاده کرد

روش اول: 

افزودن الیاف در درون دیگ بچینگ و مخلوط کردن آن با مصالح 

خشک

روش دوم: 

افزودن الیاف در کارگاه به درون میکسر بتن

میزان مصرف الیاف

کیسه ۱۰ کیلوگرمی

بسته بندی

www.manamalat.com
info@manamalat.com

02 1  -  28424185

02 1  -  56426058

شهرک صنعتی زاویه، بلوار صنعتگران
خیابان الله ١٠٥، واحد ٩٩٠


