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OPIS PRODUKTU 

itFIBER  PP  to  polipropylenowe  włókna  przeciwskurczowe  do
betonów  i  zapraw  cementowych.  Włókna  itFIBER  HD  łatwo
rozprowadzają  się  w  betonie,  zapobiegające  powstawaniu  rys  i
mikropęknięć  i  podwyższają  odporność  posadzek  na  ścieranie,
chemikalia i ogień.

 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

WŁAŚCIWOŚCI

 itFIBER  PP  pełni  rolę  mikrozbrojenia  zmniejszającego
skurcz  plastyczny  i  ograniczającego  powstawanie  rys
skurczowych w stwardniałym betonie.

 Dodatek  włókien  polipropylenowych  oraz  odpowiednie
dobranie  składu  mieszanki  betonowej  powoduje,  że
spękania  w  betonie  stają   się   niezmiernie   drobne,  a
rozmiary ich  maleją o dwa rzędy wielkości i rysy stają się
niewidocznymi  i  nie  mającymi  wpływu  na  wytrzymałość
betonu.

 Działanie  włókien  polipropylenowych  ustaje  w momencie,
gdy  moduł  Younga  betonu  przekroczy  wartość  modułu
Younga polipropylenu.

 Spowolnienie karbonizacji betonu
 Redukcja kapilarności  –  obniżona  wsiąkliwość  na wodę i

chemikalia  i  tym  samym  podwyższona  odporność  na
działanie cyklów mrozu i topnienia

 Podwyższona odporność na ścieranie
 Podwyższona wytrzymałość świeżego betonu na udar
 Przedłużona odporność betonu na odpryski spowodowane

przez ogień lub wysoką temperaturę

DANE TECHNICZNE 

Długość 12 mm

Średnica 0,34 mm

Konsystencja czas Ve-Be 8 sek.

Wytrzymałość  1-28 Cn/Tex

Moduł elastyczności 3500-3900 N/m2

Temperatura topnienia 165 oC

ZUŻYCIE

Beton: 0,6 kg/m3,
Zaprawy cementowe - 0,9 kg/m3.
Opakowanie: 0,9 kg

SPOSÓB UŻYCIA 

Włókna itFIBER PP dodaje się do betoniarki po kruszywie,  a
przed  cementem,  wodą  i  domieszkami.  Potrzebny  czas
mieszania wynosi kilka minut.
 
Przy  mieszaniu  w betonowozie  należy  przełączyć  obroty
gruszki na najwyższe (12 -18 obr./min.), następnie wsypać
odpowiednią  ilość  0,9  kg  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).

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 
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