PB EUROFIBER MF 1217
POLÜPROPÜLEENKIUD

TOOTEST

TEHNILINE INFORMATSIOON

PB EUROFIBER MF 1217 on oma klassi
peeneim polüpropüleenfiiber, mis on
mõeldud betooni sekundaarseks
tugevdamiseks. Materjal töötab just
plastilise mahukahanemise käigus, kui
metallfiiber selleks veel võimeline pole.
Materjali tööaeg on eelkõige esimesed 24h
ehk betooni tardumiseelse seisundi ajal.

Koostis
Vastupidavus
leelistele
Vastupidavus
hapetele
Vastupidavus
sooladele
Läbimõõt
Tüki pikkus
Tükkide arv/kg
Kilomeetrit/kg
Värvus
Standarddoseering

EELISED/KASUTEGURID
- oma ülipeene struktuuri tõttu võib
standarddoseeringuna lisada vaid 500g
paki kantmeetri betooni kohta
- suurendab tunduvalt betooni löögikindlust
ja vastupanu külmumisele ning sulamisele
- suurendab märgatavalt betoonstruktuuri
tulekindlust ja püsivust kuumades oludes
- parandab kõvenenud betooni
pinnaomadusi
- vähendab suuresti pragude tekke riski
- takistab vee ning mustuse imamist
betooni
- parem lõpptulemus plastilise
mahukahanemise vähendamise tõttu
- 100% hapete-, leeliste- ja sooladekindel.

Polüpropüleen
Suurepärane
Suurepärane
Suurepärane
15.4 mikronit
12mm
~ 500 Miljonit
5900
Valge
0,5kg / m³

PAKENDAMINE
Toode on pakitud 500g pakkidesse, 40
pakki kastis (20kg). EUR alusel 240 ja/või
360kg.

KASUTUSKOHAD
- Tööstus- ning kommertspõrandad
- Tasanduskihid
- Veega seotud seadmete ja objektide
betoonosad
- Betoonelemendid ning -torud
- Õhukeseseinalised eelpingestatud tooted
- Torkreteerimine
- Tenniseväljakud
- Teed ja lennujaamade kiirendusrajad
- Kotisegud ja veel palju muid võimalusi
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