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OPIS PRODUKTU 

itFIBER  GLASS  jest  specjalnie  skonstruowanym,  wysoce
zintegrowanym,  ciętym  włóknem  szklanym  typu  AR-szkło,
zaprojektowanym specjalnie do zbrojenia betonu, tynków i zapraw.
Może zostać dodane do konwencjonalnych mieszanek zarówno na
placu budowy, jak też do gotowych mieszanek, przygotowywanych
w zakładach produkcyjnych (razem z innymi składnikami).
itFIBER GLASS cięte włókna posiadają specjalny system łączenia
włókien,  optymalizujący  wytrzymałość  na  ścieranie  i  integralność
włókien  podczas  procesu  mieszania  betonu.  Niska  gęstość
(gramatura) pozwala na efektywne zazbrojenie betonu w relatywnie
małych w porównaniu do standardowego zbrojenia ze stali dawkach
włókien.
itFIBER GLASS mikrozbrojenie  szczególnie  dobrze  spełnia  swoją
rolę  w  modyfikowaniu  standardowych  mieszanek  betonowych
używanych do wylewania posadzek przemysłowych i płyt,  oraz do
przygotowywania  workowanych,  gotowych  do  użycia  suchych
mieszanek zapraw murarskich i tynków specjalnego zastosowania.
Zbrojenie szklane posiada podobną gęstość do betonu i dlatego też
nie ma tendencji do płynięcia.
itFIBER GLASS jest polecany do torkretowania(beton natryskiwany),
szczególnie  w  środowisku  bardzo  agresywnym,  oraz  jako
komponent betonu architektonicznego.

ZASTOSOWANIE

 posadzki przemysłowe
 drogi i place betonowe
 wylewki podłogowe i zaprawy cementowe
 dodatek  do  produkcji  materiałów  budowlanych  zapraw  i

mas  samopoziomujących,  wylewek  cienkowarstwowych,
elementów  ściennych,  jako  dodatek  do  szpachli,
szpachlówek, gipsów szpachlowych, sztukaterii itp.

 do napraw punktowych betonów i tynków
 mieszanki  betonowe  przeznaczone  do  betonów

natryskowych
 produkcja betonu prefabrykowanego
 suche mieszanki betonu architektonicznego

WŁAŚCIWOŚCI

 zasado-odporne (AR)- szkło zbrojące
 eliminuje ryzyko spękań betonu
 produkt bezpieczny i prosty w dozowaniu
 homogeniczność z mieszanką betonową
 powiększona odporność betonu na ścieranie
 powiększona odporność betonu na zginanie
 powiększona odporność betonu na uderzenia
 integralność podczas mieszania
 przestrzenna, niskogramaturowa struktura
 bardzo dobra urabialność przy dużych dawkach
 zwiększa odporność betonu na zginanie

DANE TECHNICZNE 

Długość 12 mm lub 18 mm

Średnica (w mikrometrach) 14 μm 

Wilgotność < 0,6 %

Zawartość lepiszcza 1,8 %

Kolor zielony

ZUŻYCIE

Beton architektoniczny: 3-5%
Beton posadzkowy:  5 – 10 kg/m3
Opakowanie: 18 kg

SPOSÓB UŻYCIA 

Włókna  itFIBER  GLASS  dodaje  się  do  betoniarki  w
następującej  kolejności:  kruszywo,  włókno  szklane,  cement,
woda, domieszki i plastyfikatory. Czas mieszania wynosi  kilka
minut.
 
Przy mieszaniu w betonowozie należy przełączyć obroty gruszki
na  najwyższe  (12  -18  obr./min.),  następnie  wsypać
odpowiednią ilość torebek włókna  i pozostawić betonowóz
na najwyższych obrotach gruszki przez 4 do 6 minut, aż do
uzyskania równomiernego wymieszania (łącznie nie mniej
niż 70 obrotów).

PRZECHOWYWANIE

itFIBER GLASS cięte włókna powinny być składowane w
suchych,  zadaszonych  pomieszczeniach  w  oryginalnych
opakowaniach,  najlepsze  warunki  panują  w  przedziale
temperatur 15- 350 C i wilgotności względnej 35- 65%. W
przypadku  składowania  w  temperaturze  poniżej  150  C
zaleca  się  24h  przed  użyciem  umieszczenie  włókien  w
temperaturze zalecanej, aby uniknąć ryzyka kondensacji.

Zawarte  w  niniejszej  karcie  informacje  podaje  się
wyłącznie  w  celu  umożliwienia  użytkowania  produktu  w
najwłaściwszy i bezpieczny sposób. Producent zrzeka się
jakiejkolwiek  odpowiedzialności,  bezpośredniej  czy
pośredniej, za szkody spowodowane przez
nieprawidłowe  lub  nieostrożne  stosowanie,
nieprzestrzeganie  norm  prawnych  bądź  wskazanego
sposobu przygotowania i dawkowania.

DOKUMENTY ODNIESIENIA 
ISO 9001
ISO 3344: 1977
ISO 1887: 1980
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