Τεχνικό φυλλάδιο

ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ
Ιδιότητες

Τρόπος χρήσης

Συνθετικές ίνες από πολυπροπυλένιο ειδικής
επεξεργασίας, που χρησιμοποιούνται για την
ενίσχυση
κονιαμάτων
και
σκυροδέματος.
Προστιθέμενες στα κονιάματα και στο σκυρόδεμα
επιφέρουν μείωση έως και εκμηδενισμό των
ρωγμών
που
προκαλούνται
λόγω
συστολοδιαστολών και μηχανικών φορτίων.
Επιπλέον βελτιώνουν την ελαστικότητα, την
αντοχή σε τριβή και κρούση και τη συνεκτικότητα
των κονιαμάτων κατά τη διάστρωση.
Πιστοποιημένο με την σήμανση CE, σύμφωνα με
το πρότυπο ΕΝ 14889-2.

Οι ίνες πολυπροπυλενίου προστίθενται στα
κονιάματα και το σκυρόδεμα κατά τη διάρκεια της
ανάδευσης.

Πεδία εφαρμογής

Αποθήκευση

Οι ίνες πολυπροπυλενίου χρησιμοποιούνται σε
περιπτώσεις όπου αναμένεται να δημιουργηθούν
ρηγματώσεις, λόγω συρρίκνωσης κατά την πήξη ή
λόγω παραμορφώσεων, όπως π.χ. σε πλάκες
μεγάλης επιφάνειας, προκατασκευασμένα στοιχεία,
τσιμεντοκονίες ενδοδαπέδιας θέρμανσης κλπ.
Ακόμη
είναι
απαραίτητες
όταν απαιτείται
συνεκτικότητα κατά τη διάστρωση των κονιαμάτων
και του σκυροδέματος, π.χ. σε κεκλιμένες πλάκες
κλπ.

Σε κλειστές συσκευασίες, σε δροσερό και ξηρό
χώρο.

Κατανάλωση
600-1200 gr/ m3 σκυροδέματος ή κονιάματος.

Συσκευασία
 Χάρτινος υδατοδιαλυτός σάκος των 900gr.
 Πλαστικός σάκος των 600gr.

Παρατηρήσεις
Οι ίνες πολυπροπυλενίου δεν αντικαθιστούν τον
στατικό οπλισμό σκυροδέματος.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Χημική βάση:

πολυπροπυλένιο
ειδικής επεξεργασίας

Χρώμα ίνας:

λευκό

Διάμετρος ίνας:

25 (±10%) μm

Μήκος ίνας:

12 (±10%) mm

Πυκνότητα:

0,91 gr/cm3

Σημείο τήξης:

160 - 170˚C

Σημείο ανάφλεξης:

570˚C

Αριθμός ινών ανά kg:

120×106

Μέτρο ελαστικότητας:

1,6 GPa

Εφελκυστική αντοχή:

400 (±10%) N/mm2

Εργαστηριακή επιμήκυνση ίνας: 25% (± 10%)
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Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας
από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι
προτάσεις σχετικά με την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα
του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την
προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη
έκδοση για το ίδιο προϊόν.

