
 

 

 

 

Teknik Broşür 

POLİPROPİLEN ELYAF 

Bu veri sayfası nda verilen teknik bilgiler ve talimatlar ş irketimizin Araş tı rma ve Geliş tirme Departmanı nı n bilgi ve 

deneyimlerine ve ürünün uzun süreli uygulamaları ndan elde edilen sonuçlara dayalı  olarak verilmiş tir. Ürünün kullanı mı na 

iliş kin öneri ve tavsiyeler uygulama esnası ndaki saha koş ulları  ş irketimizin kontrolü dı ş ı nda olduğ undan, herhangi bir 

garanti olmaksı zı n verilmektedir. Bu nedenle, seçilen ürünün planlanan uygulamaya uygun olduğ unun teyit edilmesi 

kullanı cı nı n sorumluluğ undadı r. Teknik veri sayfası nı n bu baskı sı  aynı  ürün ile ilgili olarak daha önce hazı rlanmı ş  

olan veri sayfaları nı  otomatik olarak iptal etmektedir. 

 

 

 
 
 

Açıklama 
 
Elyaf takviyeli beton ve harçlarda kullanıma 
yönelik modifiye polipropilenden yapılmış 
sentetik elyaf. 
Polipropilen elyaf betonda plastik çekme 
çatlaklarının oluşmasını engeller ve darbe ve 
kırılma direncini yükseltir. Sentetik elyaf aynı 
zamanda beton zeminlerde aşınma direncini 
yükseltir ve terlemeyi azaltır. Bunun yanı sıra, 
harç ve sıvaların uygulama esnasındaki 
elastisite ve yapışkanlığını arttırır.  
EN 14889-2'ye göre CE sertifikası 
düzenlenmiştir. 
 

Uygulama alanları 
 
Polipropilen elyaf çatlakların plastik çekme 
veya deformasyonlardan kaynaklandığı 
durumlarda (ör. büyük beton levhalar, 
prefabrike beton elemanlar, yerden ısıtma 
bulunan zeminler, vs.) kullanılmak üzere özel 
olarak tasarlanmıştır. Harç veya betonun 
uygulama esnasında yapışmasının istendiği 
durumlarda kullanılırlar, ör. eğimli zeminler, 
vs. Polipropilen elyaf aynı zamanda 
püskürtme betonun sıkışma ve yoğunluğunun 
arttırılması için püskürtme beton (gunit) 
uygulamalarında kullanılır. 
 

Teknik veriler 
 
Malzeme: modifiye 

polipropilen  

Renk:    beyaz 

Çap:                            25 (±%10) μm 

Uzunluk:                           12 (±%10) mm 

Yoğunluk:                          0,91 g/cm3 

Erime noktası:                  160-170˚C 

Tutuşma noktası:            570˚C 

kg başına düşen fiber sayısı:   120×106 

Elastisite modülü:         1,6 GPa 

Çekme dayanımı:        400 (±%10) N/mm2  

Çekme uzaması:  25 (±%10) 
 

Kullanma talimatları 
 
Polipropilen elyaf karışım yapılırken doğrudan 
beton veya harç karıştırma sistemine eklenir.  
 

Tüketim 
 
600-1200 gr/m3 beton veya çimento harcı. 

 

Ambalaj 
 

 900gr suda çözünebilen kâğıt torba 

 600 gr plastik torba  
 

Depolama 
 
Kuru koşullarda muhafaza edilen kapalı 
ambalajında üretim tarihinden itibaren en az 5 
yıl. 
 

Açıklamalar 
 
Polipropilen elyaf beton statik takviyesinin 
yerine geçmez. 
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