
 

 

FISA TEHNICA  
 

FULGI POLIPROPILENA ARMARE SAPA 

Cod intern : NEOFPP 

1. DESCRIERE SI UTILIZARE  

1.1. Descriere  

      Fibra de polietilena este o fibră monofilament din polipropilenă 100% virgină utilizată pentru a îmbunătăți 

rezistența, durabilitatea pe termen lung și pentru a evita formarea microfisurilor betonului și mortarelor în care 

se introduce. 

     Datorită structurii monofilament, dispersia sa se realizează omogen și tridimensional în masa betonului, 

ceea ce-i permite o compactare maximă, asigurând ranforsarea betonului și reduce tasarea. Fibra 

monofilament este necorozivă, inertă chimic și rezistentă 100% la alcali. 

1.2 Domeniu de utilizare  

     Fibra polietilena monofilament este folosită în orice aplicație a betonului: 

- construcții civile și industriale 

- pardoseli de beton 

- plăci de beton 

     Nu necesită schimbări ale modului de amestec sau de manipulare ale betonului. Se utilizează ca și element 

complementar în compoziția betonului, îmbunătățind următoarele caracteristici: 

 - rezistența la fisurare, la tracțiune, la impact, la abraziune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. CARACTERISTICI TEHNICE  

3.1  Proprietăți fizice    

  

Compoziție  polipropilenă monofilament 

Greutatea specifică 0,91g/cm³ 

Aspectul culoarea albă 

Absorbția nu are 

Rezistența chimică inerent la alcalinele cimentului și acizi în 

general 

Lungimea 12 mm 

Temperatura de autocombustie +/- 400º C 

Rezistența la rupere min.300 N/mm² 

Alungirea la rupere 200 % +/- 40% 

Punct de fuziune > 165º C 

Diametrul 34 microni -- +/-2 

Numărul de fibre aprox. 102 mii/ kg 

PH nedeterminat 

Rezistența la Gas Fading  tratat împotriva efectului său și nu produce 

îngălbenirea  

 

3. REGULI DE UTILIZARE SI CONSUM 

 Doza recomandată de FIBRĂ POLIPROPILENĂ monofilament este de 0.6 kg per metru 

cub de beton adăugată direct la sistemul de mixare a betonului sau după amestecul celorlalte 

componente, și mixarea lor la perioada de timp și viteza recomandată de fabricantul 

mixerului de betoane (de obicei 4 sau 5 minute). În nici un caz nu se va amesteca direct cu 

apa din beton. 

Observații: 

- A se ține cont de proprietățile betonului sau mortarului în care se introduce; 

- Nu substituie armarea din calculul elementului în construcție, din proiect. 

- Nu elimină fisurile de dimensiuni mari și nici contracția betonului la uscare; 



 

 

4. AMBALARE SI DEPOZITARE  

4.1  Ambalare    

 FIBRĂ POLIPROPILENĂ este ambalată în cutii conținând 30 de săculeți de câte 600 
grame fiecare. 

4.2  Depozitare  

   În ambalajele sigilate,în condiții optime de temperatură și umiditate. 
 

5. TERMEN DE GARANTIE  

     Termenul de garanție este de 24 luni de la data livrării, dacă clientul/utilizatorul respectă integral 

regulile de transport depozitare și montaj. 

 

 

 

 

 

 


