
 
 
PolyMASTER betoane și șape armate cu fibre de polipropilenă sunt rețete dezvoltate 
special, având principala caracteristică armarea dispersă, în masă, multidirecțională, cu fibre 
de polipropilenă. 
 
Producerea betoanelor și șapelor CRH armate dispers PolyMASTER înseamnș rețete atent 
perfecționate pentru a răspunde performanțelor preconizate prin metoda în sine. Diferind 
funcție de natura și tipo-dimensiunea agregatelor, fibrelor, tipul cimenturilor, aditivilor utilizați, 
dozaje, umiditate etc, amestecurile disperse nu se realizează niciodată prin simpla 
amestecare a fibrelor într-un beton uzual, ci prin mixuri proiectate, testate și monitorizate în 
producția centralizată (în stație), certificată. 
 
Betoanele PolyMASTER oferă clase de rezistență de la C16/20 la C35/45 (N/mm2). 
 
Concept ingineresc modern, din ce în ce mai mult utilizat și în România, utilizarea dispersă de 
fibre în betoane și șape urmărește nu neaparat o înlocuire integrală a armăturii de fier-beton, 
necesară în cele mai multe aplicații, ci o armare superioară calitativ (“valoare adaugată”) a 
elementelor, cu îmbunătățirea unor performanțe precum: 
 
- reducerea fisurilor din contracții și variații de temperatură, îmbunătățind calitatea suprafeței 
turnate, 
- comportarea îmbunățită la eforturile specifice (întindere, torsiune etc), evitarea segregărilor 
și a fisurării 
- creșterea durabilității în medii agresive, 
- creșterea rezistenței la îngheț / dezgheț,  
- evitarea sau reducerea exfolierii suprafețelor de beton expuse la foc. 
 
Solutiile vizează: 
 

- Creșterea siguranței structurale prin armarea dispersă (cu fibre), suplimentarea armării 
cu fier-beton. 

- Reducerea gradului de permeabilitate a elementului turnat, contribuind la soluțiile de 
impermeabilizare. 

- Sporirea rezistenței la microfisurare a pardoselilor, planșeelor etc, supuse șocurilor, 
abraziunii, evitarea exfolierii etc 

- Realizarea unor șape industriale superioare, cu sau fără elicopterizare, cu diverse 
tratamente și finisaje (aparente, cu cuarț, epoxidice etc). 

- elemente prefabricate din beton supuse sarcinilor de întindere din incovoiere etc  
 
Elemente de construcții civile și agro-industriale, posibile cu PolyMASTER betoane și șape 
armate cu fibre de polipropilenă: 



 
- Radiere, casete din beton armat, planșee (în special cu deschideri mari, console, 

compuse etc). 
- Platforme, parcări, rampe, terase. 
- Șape pentru pardoseli industriale (depozite, spații de producție, etc), comerciale, etc. 
- Șape pentru sisteme de încălzire în pardoseală. 
- Prefabricate din beton. 

 
Amestecul dispers cu fibre se regăsește și în alte rețete de betoane speciale CRH, 
completând proprietățile cu valoare adaugată ale produselor respective. 
 

 
 


