
 

 

 هاویژگی
 دیگر  هاییایمقاومت مناسب در برابر قل (AR) 
 بتن بادوام و مقاوم دیو تول ساخت 
 عناصر  یکیعملکرد مکان بهبودبخشGRC  
 در طول اختالط مواد  کنواخت،یو  یعال یکپارچگی

 گریکدیبا  یاو مصالح دانه
 باال یدر دوزها یحت یختگیآم سهولت 
 مناسب یشیو سا یکشش مقاومت 
 هاتیکامپوز  تیتقو 
 در برابر رطوبت مقاوم 
 مناسب یر یپذانعطاف 
  نیمناسب با انواع چسب بتن و رز  یسازگار 
 برق انیدر برابر جر  قیعا 
 و... 

 مزایا
 مقاومت و دوام بتن در برابر لرزش شیافزا 
 بتن یشیمقاومت سا شیافزا 
 مقاومت در برابر ضربه شیافزا 
 یر یمقاومت بتن در برابر نفوذپذ شیافزا 
 بتن یو کشش یمقاومت خمش شیافزا 
 دوام بتن  شیافزا 

 کاربردها
 یکیساخت قطعات الکتر  یمناسب برا 
 یسطح یر یتعم یهاساخت مالت یبرا مناسب 

 بتن
 بتن مسلح یهاتیکامپوز  ساخت 
 کارگ نا یر یب ناگون، چون تجه عیدر صننن  زاتیگو

 خودرو و... لیوسا ،یورزش ،یلوازم خانگ
 مقاومت سنننازر در برابر لرزر و  شیبه افزا کمک

 یکینامید یبارها

 روش مصرف
در  GLASS FIBER  شننهیشنن افیالبرای بکارگیری 

در فواصنننل زمانی  الیافمخلوط بتنی، الزم اسنننت 

صالح دانه سب به م صورتی منا شود؛ به  ضافه  ای ا
که مانع از به هم چسنننبیدگی بتن شنننود. در این 
ید  یت تول باالترین کیف با  عه بتنی  صنننورت قط

 .شودمی
 

 ®شیشه
 الیاف

 

 و... و اوقات فراغت یورزش ،ییایصنعت هوافضا، خودرو، در  

 
 
 

 ایهای سازهسازی المانمقاوم 
 ایجاد مقاومت کششی باال 
 افزایش مقاومت در برابر ضربه 
  مناسبپوشش حفاظتی 
 بهبوددهنده عملکرد مکانیکی 
 در طول اختالط یکپارچگی مناسب 
 

ترین مواد اولیه در سنناخت و تولید صنننایع گوناگون، چونخ سنناخت کشننتی، از کاربردییکی   GLASS FIBERالیاف شننیشننه 
های مختلف ابعاد متفاوتی دارد؛ سنناخت و تولید خودرو، هوا و ف،ننا، تجهیزات ورزشننی و... اسننت. این مادر اولیه در کاربری

اف دارای خواص عالی با مقاومت قلیایی، توان با چشننم ریرمسننلح تماشننا کرد. این الیترین ابعاد آن را نمیکه کوچکچنان
 .شودحالت بسته، سفتی و... است و در تولید بتن تقویت شدر استفادر می
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