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POLİPROPILEN BETON DONATI LİFLERİ  
 

Tanım  
Beton harcının  yapısına girerek ona daha iyi 

kazanımlar veren ,olası çatlakları en aza indiren 

12 mm boyunda Polipropilen liflerdir  

 

Metop PFD Mix  Birçok beton harcına, özellikle 

ince dökülmek zorunda kalınan beton harcının 

dağılmadan ve daha iyi mukavemetlerle hizmet 

verebilmesi için kullanılır.  

Metop PFD Mix  kullanılan beton harcı daha 

kararlı  ,hava şartlarına ,donma çözülmelere 

daha dayanıklı ,daha iyi yüzey işlenmesi imkanı 

veren  bir üründür.  . 

Metop PFD Mıx Betonun her cm2 sine dağılarak 

ona çok iyi kenetlenir ve çok yüksek oranda 

kırılma ve çatlamaları önlerler .Beton ömrünü bu 

nedenle uzatmış olurlar . 

Fiber yapısı nedeni ile , beton harcına 

karıştığında hızla ve homojen bir şekilde  

dağılıma uğrayarak içine  nüfus ederler 

.Boylarıda kulanılan kum tanelerinin en az 1.5 

katı  boyundadır. . 

Metop PFD Mix kesinlikle ve özellikle 10 cm ve 

üzeri  beton harcı içinde kullanılacak hasır çelik 

yerine onu ikame etmek amacı ile kullanılmaz  

Birlikte kullanılması halinde Beton harcına 

yüksek dayanımlar kazandırır. , 

METOP PFD MIX katılmış beton harçları 

korozyona karşı ,lif katılmamış betonlara göre 

çok daha yüksek dayanım verirler  

Standart lif boyutu 12 mm olarak belirlenmiş ve 

genelde bu ebadlar kullanılmaktadır. 

Kullanım miktarı ise her m3 için 600 gr lık 

hazırlanmış paketler kullanılır . .  

Kullanım alanları   
*Betona takviye  donatısı olarak tüm iç ve dış  

  mekanlarda  

*Endüstriyel zeminlerde ,AVM lerde   

*Duvar ve perde betonlarında ,  

*Limanlarda ,Havaalanlarında,Tünellerde 

,Püskürtme betonlarda ,   

*Precast dökümlerde,kullanılır.  

 

 

 

Avantajları ,  
*Betonun eğilme ve donma çözülme değerlerine  

   katkısı   

*Çok etkileyici şekilde çatlak azaltma ve önleme   

*Kararlılık ,işleme kolaylığı  

*Çabuk ve kolay uygulama ,  

*Fiyat avantajları ,.  

*Test değerlerinde pozitif artışlar,  

*Enerji dağılımını kolaylaştırması  

Technical Advantages  

 Önceden güçlendirilmiş harç yapımı 

 Basit işleme  

 Nakliye ve uygulama maliyetlerinin 

olmaması .. 

 Şantiyede döküm  zamanlarının  

kısaltılması  

 Projeleri erken bitirme imkanı  

 Beton harcından tasarruf  

 Ağır donatılar için gerekli vinç ve 

nakliye masrafları olmaması  

Beton Mikserinde  

 Transmiksere en son katkı olarak 

dökümden hemen önce ilave edilir. . 

 Mikser karışım devri 12-18 

devir/dakika  olması uygundur. 

 Beton Slump ı 12  olabilir ayrıca 

akışkanlaştırıcı ve su azaltıcı  katkılar 

kullanılması uygun olur .. 

 1 er dakika ara ile  birer paket atılır   

 Karışımın homojen olması için tüm 

mikser 5 dk ilave karışma tutulur . 

Sarfiyat   
 600 gr/m3 olarak karışım yapılır . 


