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É utilizada para substituir de vez as fibras de aço
e telas metálicas, pois possui fácil dispersão e mistura e não danifica os equipamentos de mistura.
Stronger Iron® melhora a resistência ao impacto e aumenta a resistência a fadiga e tenacidade do
concreto. Esta fibra permite melhorias estruturais e maior controle do crack. Stronger Iron® não é
corrosivo, sua resistência ao ácido é muito forte e é uma fibra não magnética.

VANTAGENS
- Redução de custo quando comparado com as fibras de aço
- Módulo de elasticidade (MPa)>7,6Gpa
- Boa maleabilidade
- Fácil dispersão com o concreto
Fabricada a partir de fios em copolímero de polipropileno virgem, cortados conformando uma
macrofibra sintética estrutural de alto desempenho, resistentes aos álcalis e flexível.
É ideal para obras de pisos industriais, de centros logísticos, piso de subsolo, pavimentos de tráfego
intenso, elementos estruturais pré-fabricados e concretos em áreas marítimas e agroindústria.
Suas propriedades físico-mecânicas permitem desempenhar a função de reforço estrutural no
concreto endurecido e proporcionar excelente acabamento superficial.
Quando se utilizar dosagens de 2 a 3 kg/m³, pode haver uma perda de slump (abatimento) de até
40mm no concreto. Para dosagens de 4 a 7 kg/m³, essa perda pode ser de 75 a 120mm. O uso de
aditivos super plastifcantes será necessário para garantir o slump de projeto e boa trabalhabilidade
do concreto.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
• Pisos industriais
• Pavimentos Rodoviários
• Concreto projetado
• Steel-decks

• Aplicações em overlays
• Capeamentos de compressão
• Estruturas pré-moldadas de concreto/argamassa

Testes em laboratório

Ensaio de Tenacidade
Resultados de compressão axial - média de 4 amostras F’c28 conforme NBR-5739
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Tendo por finalidade as análises de tenacidade segundo a ASTM 1609,
adotados corpos de prova prismáticos (150mmx150mmx500mm), F’c28
JSCE-SF4E / ASTM C-1609

ASTM 1609 - Standard Test Method for Flexural Performance of
Fiber-Reinforced Concrete (Using Beam With Third-Point Loading).
Para a análise da curva força-deslocamento são então calculadas as
resistências residuais em 0,75 e 3,0mm de deslocamento (f150;0.75 e
f150;3.0, respectivamente), utilizando as seguintes equações:
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f’r(fctmk)=4,125 MPa

STRONGER IRON® (6,0kg/m3)

30

STRONGER IRON® (5,0kg/m3)
STRONGER IRON® (4,5kg/m3)
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Força (kN)

f150;0.75 = P150;0.75 x (L/b.d2) [1];
f150;3.0 = P150;3.0 x (L/b.d2) [2];

f’c=32,30 MPa

STRONGER IRON® (3,0kg/m3)
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sendo:
f150;0.75 e f150;3.0

P150;0.75 e P150;3.0

as resistências residuais quando o deslocamento
vertical do corpo-de- prova for 0,75 e 3,0mm,
respectivamente, em (MPa).
as cargas residuais quando o deslocamento vertical do
corpo-de-prova for 0,75 e 3,0mm, respectivamente,
em (N).

Percentual de resistência equivalente à tração na flexão Define-se o
percentual de resistência equivalente como Re,3 = Tb,3 / [ (L/150) . Fmáx]
para o deslocamento L/150 (3 mm).

Os resultados apresentados no presente docimento referem-se a
exclusivamente aos materiais ensaiados. A reprodução deste
documento somente poderá ser feito na integra e sua utilização para
fins promocionais depende de aprovação prévia.
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L: vão de ensaio (mm);
b: largura do corpo-de-prova (mm);
d: altura do corpo-de-prova (mm).
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