
CHOPPED FIBER CF-140 
 

 

مجاالت االستخدام 
. منع الشروخ الشعرٌة فً طبقات الخرسانة ( 1
. منع الشروخ فً طبقات البٌاض ( 2

. منع الشروخ يف طبقات ادلصيص ( 3
. تسليح طبقة الغطاء اخلرساين للخرسانة ادلسلحة ( 4
. تسليح احلواف احلادة و األركان ( 5
منع الشروخ يف مجيع ادلون األمسنتية  ( 6
. تسليح دهانات و مون األيبوكسى ( 7
. تثبيت السرياميك و البالط ( 8
 

طرق االستخدام 
: لتسلٌح طبقات الخرسانة

م/  كجم 0.9 بمعدل CF-140ٌتم خلط مادة 
3

.  خرسانة

: لتسلٌح طبقات البٌاض أو اللٌاسه و المونه
 كجم 50/  كجم 0.5 بمعدل CF-140ٌتم خلط مادة 

. أسمنت
: فً أعمال ترمٌم الخرسانة المسلحة

  بمعدل CF-140بعد ترمٌم حدٌد التسلٌح ٌتم خلط مادة  
.  كجم لكل شكارة أسمنت0.5

: فً دهانات و مون األٌبوكسى
من وزن  % 10 – 5 بمعدل من CF-140ٌتم خلط مادة 

األٌبوكسى 
 

المواصفات  
فٌبرجالس مقاوم للقلوٌات  % 100: النوع * 
 مٌكرون 17: القطر * 
  مم18 :  مم12: الطول* 
كجم  / 2 م225أكبر من : المساحة السطحٌة * 

 منخفض:  التوصيل الكهربائي *

الوصف 
 هً الجٌل الجدٌد من قطع األلٌاف  CF-140مادة 

الزجاجٌة ذات المقاومة لألوساط القلوٌة و المصنوعة 
و هذه  %. 100من الفٌبرالجالس المغطى بنسبة 

األلٌاف مصنوعة خصٌصا كتسلٌح لمنع الشروخ 
الشعرٌة للخلطات الخرسانٌة و المون األسمنتٌة و 

دهانات و مون األٌبوكسى و مون البٌاض األسمنتً و 
معالجة كٌماوٌا  CF-140و حٌث أن مادة . المصٌص

بحٌث ال تتفاعل كٌمٌائٌا مع جمٌع أنواع األسمنت 
البورتالندى و ال ٌتؤثر بالعوامل الجوٌة فجمٌع 

الخلطات المزودة بها  ال تفقد مقاومتها أو قوتها بمرور 
من المواد عدٌمة  CF-140و تعتبر مادة  . الزمن

الضرر للبٌئة و ال تتؤثر باألشعة فوق البنفسجٌة أو 
. أشعة الشمس

 فهً تزٌد CF-140و بسبب الخواص الفائقة لمادة 
مقاومة األنظمة المزودة بها للشروخ و الصدمات و 

.  ٌمكن استخدامها مع جمٌع أنواع المون األسمنتٌة
 

المميزات 
 مع راتنجات األٌبوكسى أو CF-140ال تتفاعل مادة  

مون بٌاض المصٌص و جمٌع األنواع العادٌة 
إلضافات الخرسانة لذلك ٌمكن التؤكد من أن جمٌع 

 سوف تقاوم جمٌع CF-140األنظمة المزودة بمادة 
الشروخ و ألعوام عدٌدة قادمة و بخواص الجٌل 

الجدٌد فلها مقاومة كٌمٌائٌة ممتازة فً الوسط القلوي 
لألسمنت و ضد التآكل فً جمٌع األوساط القلوٌة لذلك 

ٌمكن استخدامها لتسلٌح جمٌع المون األسمنتٌه و 
الخلطات الخرسانٌة و مون و دهانات و مون 

و تتمٌز . األٌبوكسى ذات األساس غٌر العضوي
بخفة   CF-140 الخلطات األسمنتٌة المسلحة بمادة 

الوزن و المقاومة العالٌة مما ٌجعلها مناسبة لجمٌع 
أغراض الهندسة المدنٌة و أغراض الدٌكور و تسلٌح 

 .المواسٌر الخاصة بالكٌماوٌات

 


