
                                   POLIFIBRE
Fibre de armare a betonului din polipropilena  

Fişa Tehnică

Descrierea produsului 
Microfibrele  de  armare  din  polipropilenă  sunt  produse  din 
polipropilenă  100%. Ele  au  rol  de  armare  pentru  structura 
betonului pe  durata  procesului  de  întarire  pentru  evitarea 
formarii de crapaturi.
Fibrele  din  polipropilenă  sunt  rezistente  la  mediile  alcaline 
create de amestecurile de ciment, fără să se degradeze. Sunt 
non magnetice, rezistente la coroziune, neutre din punct de 
vedere chimic, nu absorb apa. 

            Beton armat cu polifibre 

Polifibre tip F
Fibrele din polipropilenă tip F sunt în general utilizate la aplicaţiile exterioare, la lucrări  ce 
necesită  rezistenţă  ridicata  precum  drumuri  din  beton,  porturi,  docuri,  şosele,  pardoseli 
industriale etc. Sunt ideale pentru aplicaţiile la traficul greu, conferind rezistenţă la abraziune. 
Fibrele tip F dau rezultate optime dacă grosimea betonului este mai mare de 8 cm .
Folosind fibrele tip F se va obţine o mai bună rezistenţă la spargere şi la impact, precum şi  
proprietăţi  anti-fisură.  Fibrele tip F sunt o soluţie bună pentru plasele de armare, unde se 
folosesc ca sistem secundar de armare la secţiuni transversale. Deoarece conferă rezistenţă 
structurală şi rezistenţă la cutremure, fibrele tip F sunt folosite la grinzi şi coloane.

Polifibre tip M
Fibrele multifilament tip M sunt folosite pentru aplicaţii interioare precum plăci de beton, sape, 
etc.   Ele asigura durabilitatea si au rol de armare pentru structura de beton pe durata 
procesului de întarire pentru evitarea formarii de crapaturi. Fibrele tip M se pot amesteca atât 
manual, cât şi mecanic. Principalele proprietăţi ale fibrelor M sunt reducerea formării de tasări 
plastice şi fisuri de contracţie precum şi mărirea aderenţei la suprafaţa suport. De aceea, în 
multe situaţii fibrele M pot înlocui necesitatea plasei de armare. 
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Domenii de utilizare
Prefabricate din beton : Tuburi de canalizare, pereti 
despartitori,
canale, fose septice, bazine de apa, staţii de tratare a apei. 
Drumuri, şosele, străzi, trotuare, borduri, pavaje din beton
Structuri de parcări, poduri
Constructii civile : placi de fundatie pentru locuinte, betoane 
armate sau nearmate 
Pardoseli industriale exterioare sau interioare : pentru parcari,
suprafete mari fara rosturi, garaje, depozite.

Aplicatii subterane si tuneluri : se pot folosi la toate lucrarile de
betoane din galerii, pentru betonul torcretat sau de stabilizare
Pereti de diguri
Rampe şi piste aeroportuare
Structuri hidrodinamice 
Zone de protecţie antiseismică
Dale supraînălţate
Depozite de materiale periculoase
Guri de canalizare
Canale de irigaţii
Beton şi mortar pulverizabil
Pietre funerare, pietre artificiale

Etape de productie a
polifibrelor.

Avantaje
- înlocuiesc sistemul de plasă de armare nestructurală
- inhibă fisurile plastice de tasare, reduc fisurile plastice de dilataţie
- economisesc timp de construcţie, reduc costul muncii
- asigură o armare secundară tridimensională
- măresc rezistenţa rosturilor, colţurilor şi marginilor
- măresc rezistenţa betonului la intindere, rupere 
- conferă rezistenţă la impact şi la spargere 
-  îmbunătăţesc  rezistenta  betonului  la  cicluri  repetate  de 
îngheţ/dezgheţ

Mod de folosire
Polifibrele pot fi adăugate direct in malaxorul din statia de beton, sau in cifa de beton. Pentru 
amestecul fibrelor intr-un timp mai scurt (5 min) se recomanda adaosul de fibre o data cu 
cimentul, nisipul si pietrisul, inainte de adaugarea apei. 

                                                                                                           

2



Polifibrele pot fi adaugate si direct in betonul gata preparat cu tot cu ambalaj (pungi de hartie ),  
insa timpul de amestec va fi mai mare. 

Consum

POLIFIBRE Uz interior Uz exterior Lucrări grele
Tipul fibrei M F F
Dozaj minim (m3) 600 gr 900 gr 1800 gr
Lungime (mm) 6 – 9 – 12 – 15 6 – 9 – 12 – 15 – 19 – 25
Efect complet 1200 gr 2700 gr 3600 gr

Consumul minim depinde de ce doriţi să obţineţi cu ajutorul fibrelor. De preferat, fibrele tip F  in 
900 gr/m3 şi fibrele tip M 600 gr/m3 de beton. Pentru mortare, tencuieli, plăci şi alte amestecuri 
de mortar precum cimentul şi nisipul, recomandăm minimum 1 kg / tona de amestec uscat.

Mod de ambalare
Pungi de hartie de 900 gr.

Fibre de polipropilena
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