
 

 

 کاربردها
 یآب یهاو ساخت سازه دیتول یمناسب برا 
 بتن قابل انعطاف دیتول 
 بتن ضد آتش دیتول 
 ساختهشیبتن آماده و پ یهابتن در کارگاه دیتول 
 یساانم مواانو  ،یمر یپل یهاکییموزا ساااخت 

 و...
 و... 

 هاویژگی
 مقاومت در برابر گرما 
 یکیالکتر  ینارسانا 
 ییایمیش یهادر برابر حالل مقاومت 
 یانقباض یها رض ترک دهندهکاهش 
 یجذب انرژ  تیخاص شیافزا 
 مقاومت یارتقا 
 دوام بتن زانیم دهندهشیافزا 
 آب کم جذب 
 و... 

 مقدار مصرف
 یپلااااااا افیاااااااالموااااااارف  زانیااااااام

 عی، در صااناPOLYPROPYLENE (PP) لنیپااروپ
و  یمانیساااخت و ساااز، بااه نااوس م لااو  ساا

آن  موارف زانیاآن وابساته اساتا اماا م یکاربر 
در هاار متاار  لااوگرمیک 3تااا  0.5بااه رااور متوساا ، 
 مکعب بتن است. 

وجاااود  یخاصااا تیکاااه مدااادود یطیدر شااارا
 1 زانیاابااه م افیااال یر ینداشااته باشااد، بکااارگ

 در هر متر مکعب مناسب است. لوگرمیک

 روش مصرف
مددودیتی در استفاده از این ماده اولیه در صنعت 

نباید بعد از اجرای  ساخت و ساز وجود نداردا فق 
چرا که در این صورت هیچ  تن روی آن ری ته شود،ب

کارایی ن واهد داشت. بهترین زمان مورف این 
 است.  هنگام تولید بتن ماده، در
در مدل پروژه هم استفاده  الیافتوان از این البته می

هایی با دور تند اضافه نمود تا کرد و آن را به میکسر
 .به خوبی در م لو  بتنی پراکنده شود

 ®پلی پروپیلن
 الیاف

 

 و بتن مانیمالت س یساز مقاومت و مسلح شیافزا 

 
 

 ها و بهبوددهنده ضعف بتن در مقاومت کششیکنترل ترک 
 افزایش مقاومت بتن در برابر ضربه و بارهای دینامیکی 
 های باالمقاومت مطلوب در برابر حرارت 
 افزایش دوام و طول عمر بتن 
 جلوگیری از نفوذ رطوبت 
 کاهش روانی بتن تازه 

ترین مواد اولیه در صنعت ساخت و ساز با بنیان پالستیکی است که ، پرمورفPOLYPROPYLENE (PP) پروپیلن الیاف پلی
شده و موجب افزایش وزن بتن نمیبه خوبی در بتن ترکیب می صورت کاماًل م لو  در بتن ترکیب  شود. شود. این ماده به 

صورت PP الیاف ست، به  نوان چهارمین م پلیمر خطی که به  ستردها شده و کاربرد گ ستفاده  صنایعاده پر تولید دنیا ا  ای در 
 .دارد ...ساخت و ساز، ظروف غذا و
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