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Polipropileno
makropluoštas betonui

PRODUKTO APIBŪDINIMAS
Plasticfibre M50 yra makropluoštas, pagamintas iš
plastiko polipropileno.
Plasticfibre M50 yra pluoštas, skirtas betono
armavimui. Pluoštas pasižymi geromis mechaninėmis ir
cheminėmis savybėmis naudojimui betone.
SAVYBĖS
• Mažo tankio, todėl reikia mažesnio kiekio, lyginant su
plieno pluoštu
• Cheminiu požiūriu neaktyvus
• Tinka naudoti agresyviose, korozijos
veikiamose aplinkose
• Rūgštys ir tirpikliai neturi įtakos patvarumui
• Atsparus šarmams
• Nekelia pavojaus sveikatai
• Pateikiamas pakuotėse po 250 g
NAUDOJIMO SRITYS
Plasticfibre M50 yra skirtas sutvirtinti cementinėms
grindims ir apsaugoti jas nuo nuo sutrūkinėjimo
ankstyvojo drėkinimo laikotarpiu. Turėkite omenyje,
kad ant žemės išlietą betoną reikia saugoti nuo
išdžiūvimo nepriklausomai nuo pluošto tipo ir dozės.
Tokio pobūdžio apsauga gali būti: betoninio paviršiaus
drėkinimas, betono uždegimas plastikine plėvele arba
membraninio kietiklio naudojimas.

MAIŠYMAS IR DOZAVIMAS
Geriausia pluoštą pilti į betono maišyklę.
Pluoštą taip pat galima pilti į betoną sunkvežimyje.
Plasticfibre M50 yra pateikiamas supakuotas po 250
g. Pluoštas į betoną supilamas orientuotas lygiagrečiai
vienas kito atžvilgiu, todėl nesusidaro pluošto kamuoliai.
Aplink kiekvieną 250 g pluošto pakuotę yra apsukta
vandenyje tirpi plastikinė juostelė.
Dozuodami pluoštą betono sunkvežimyje, įsitikinkite,
kad pluošto įdėjimo į betoną metu automatinė maišyklė
veikia visu greičiu. Pilną maišyklės pajėgumą išlaikykite
dar penkias minutes po pluošto supylimo.
Rekomenduojama dozė betonui ant žemės yra
3,0 - 5,0 kg/m3.
LAIKYMAS
Pluoštas pateikiamas pakuotėmis po 250 g, 12 kg
kartoninėje dėžėje, 81 dėžė ant padėklo. Pluoštą reikia
laikyti sausai. Vanduo ir drėgmė gali ištirpdyti plastikinę
juostelę aplink pakuotes.
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PARUOŠIMO IR NAUDOJIMO SAUGOS
NURODYMAI
Plasticfibre M50 nėra laikomas pavojingu
produktu pagal Europos reglamentus dėl
mišinių klasifikacijos. Rekomenduojama
mūvėti pirštines ir apsauginius akinius bei
imtis įprastinių atsargumo priemonių dirbant
su chemikalais.
Daugiau ir pilnos informacijos apie saugų šio
produkto naudojimą ieškokite šio produkto
medžiagos saugos duomenų lapo naujausioje
versijoje.
PRODUKTAS SKIRTAS PROFESIONALAMS

PERSPĖJIMAS
Nors techninė informacija ir rekomendacijos
šiame produkto duomenų lape yra pateiktos
pagal geriausius turimus mūsų duomenis ir
patirtį, bet kuriuo atveju visą aukščiau pateiktą
informaciją reikia vertinti kaip rekomendacinę
ir įsitikinti jos tikslumu ilgą laiką ją naudojant;
dėl šios priežasties asmuo, norintis naudoti
produktą, iš anksto turi įsitikinti, kad jis tinka
pagal norimą naudoti paskirtį. Bet kuriuo
atveju naudotojas pats yra atsakingas už visas
produkto naudojimo paskirtis. Visais atvejais
vartotojas pats atsako už visas pasekmes,
susijusias su produkto naudojimu.

Visa trūkstama informacija
apie produktą galima pagal
užklausimą ir
www.mapei.com

TECHNINIAI DUOMENYS (tipinės reikšmės)

PRODUKTO PARAMETRAI
Medžiaga:

polipropilenas

Pluošto ilgis, mm:

50 (± 10 %)

Pluošto plotis / svoris mm:

1,28 / 0,81 (vid.: 1,1 (± 10 %)

Medžiagos tankis, g/cm3:

0,91

Tamprumo modulis, N/mm2:

754

Tirpimo taškas,°C:

160

Tempiamasis stipris, N/mm :

250

Pakavimas:

pakuotės po 250 g, 12 kg kartoninėje dėžėje,
81 dėžė ant padėklo.
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GAMINTOJAS:

MAPEI AS – Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua, Norway
IŠSKIRTINIS ATSTOVAS LIETUVOJE:
UAB “VELVE M.S.T.”, Verkių g. 29, 31 korp., LT-09108 Vilnius, Lietuva
Tel.: +370 699 41975, +370 640 20969
arnoldas@velvemst.lv, arturas@velvemst.lv
www.velvemst.lt
®

BUILDING THE FUTURE

Bet koks šiame techniniame duomenų lape esančių tekstų, nuotraukų ar iliustracijų paskelbimas
ar reprodukcija yra draudžiama, o pažeidėjas gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.

Dabartinę techninių duomenų lapo versiją
rasite mūsų internetinėje svetainėje
www.mapei.com
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