
 

www.betonparsian.com 

 

 دنیاي بتن پارسیان
 

 
 شیشهالیاف 

(GFRP)   
  



 (GFRP)  شیشھالیاف 

Tel: +98 21 8608 5258 
Email: info@betonparsian.com 
Website: www.betonparsian.com 

  شرح و عملکرد

 پلیمر هاي تک محوره شیشه می باشد  شیشه شامل الیاف 
که براي مقاوم سازي سازه هاي بتنی و بنائی مورد استفاده 

به صورت دور پیچ بخش  شیشهقرار می گیرند. الیاف 
سازه بتنی را مسلح نموده وبا سیستم دور خارجی وبیرونی 

) مانع از ایجاد کرنش هاي بیش WRAPPINGپیچ کردن(
از حد در سازه بتنی می گردند.براي اتصال و نصب الیاف 
کربن به سطح بتن می بایست از رزین هاي مخصوص 

  مقاوم سازي استفاده گردد.

 موارد کاربرد
 ها ستون و دالها ها، تیر باربري ظرفیت افزایش 

 تحمل منظور به ها پل باربري ظرفیت افزایش 
 بیشتر محوري بارهاي

 سنگین آالت ماشن نصب 

 ارتعاش داراي آالت ماشین نصب 

 سازه کاربري تغییر 

 بتنی هاي سازه در آرماتور خوردگی 

 کیفیت عدم از ناشی بتنی سازه دیدگی آسیب 
 اولیه مصالح

 خواص و مزایا
 خوردگی برابر در مقاوم-
 باال مقاومت-
 باال دوام-
 وزن حداقل داراي و سبک-
 زیاد طول در اجرا و درز اجراي به نیاز بدون-
 
 

 
 بر محافظتی هاي پوشش اعمال وقابلیت کم ضخامت-

 الیاف روي
 آسان اجراي و نصب-
 خستگی برابر در باال مقاومت-
 سازي آماده به حداقل نیاز-
 باال االستیسیته مدول و مقاومت یبترک-

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
 با شیشه الیاف مسلح پلیمر ظاهري: مشخصات و رنگ

 رنگ سفید-اپوکسی ماتریس
 مربع متر بر گرم 440گرمی: وزن

 پاسکال مگا 2200کششی: مقاومت
 پاسکال مگا 72000کششی: مدول

 درصد4 ازدیادطول:
 میلیمتر 120 تا 50 از عرض : اندازه-

 میلیمتر 4/1 تا 2/1 ضخامت:

 میزان و نحوه ي مصرف
 

الیه بسته به طراحی  3تا  1این محصول در تعداد الیه 
مهندس سازه و یا مهندس مقاوم ساز، مورد استفاده قرار 

 می گیرد

 بسته بندي و نحوه ي نگهداري
  متر طول و ضخامت هاي  200رول هاي با این محصول در

 میلیمتر مورد استفاده قرار می گیرد 2/1تا  4/1

  دور از تابش  گراد ی+ درجه سانت35+ تا 5در دماي بین
د. الزم است گردنور مستقیم خورشید و گرما نگهداري 

 این محصول به مدت طوالنی در معرض هواي آزاد نباشد.

  در صورت نگهداري در شرایط مناسب و دربسته بندي
 ماه قابل نگهداري است. 12اولیه، محصول تا 
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 در هنگام مصرف اقدامات احتیاطی
  محیطی قابل مالحظه  ندارد.این محصول آالیندگی زیست 

ماسک و عینک ، حتما از دستکش مصرفو  هنگام حمل
 استفاده شود.

در مواردي چون استفاده در مقادیر خارج از محدوده ارائه 
شده در این برگه اطالعات فنی و درصورت نیاز به هرگونه 
اطالعات تکمیلی با کارشناسان شرکت دنیاي بتن پارسیان 

  .تماس حاصل نمائید
 


