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Material: Copolímero/Polipropileno 
Formato: Monofilamento torcido 
Peso específico: 0,91 g / cm3 
Comprimento: 56 mm ± 5mm 
Resistência à tração 500 MPa 
Módulo de elasticidade: 5,8 GPa 
Alongamento: 13% 
Fator de forma 110 
NBR 16.940 FR1>2,00 e FR4>2,00 para 5 kg/m3 
NBR 16.942 Classe II 

 

 

MACROMIX DN-1700 
As fibras sintéticas estruturais ou macrofibras Macromix são produzidas a partir de copolímeros de polipropileno 
que proporcionam alta aderência e ancoragem a matriz de concreto, resultando no aumento da tenacidade do 
concreto. A adição das fibras Macromix ao concreto inibe e dificulta a propagação das fissuras, devido a sua alta 
dispersão na matriz. 
 
 Vantagens 
·Permitem o bombeamento do concreto com fibras; 
·Não corrosivas e não magnéticas; 
·Maior controle de fissuração; 
·Aumento da tenacidade do concreto; 
·Aumento de resistência ao impacto e a fadiga. 
 
Aplicações 
·Pisos e pavimentos de concreto; 
·Capas de compressão 
·Concreto projetado; 
·Instalações de segurança;  
·Elemento pré‐moldados; 
·Aduelas pré‐moldadas; 
·Radies; 
·Tubos de concreto. 
 
Dados Técnicos   
 
 
 
 
                                            
     

 
 

 
 
 
 
Recomendações 
Com a incorporação das fibras Macromix, o concreto perde sua característica de material frágil, pois a fibra serve 
como ponte de transferência de tensões pelas fissuras, minimizando a concentração de tensões nas extremidades 
delas, reduzindo a velocidade de propagação das fissuras no concreto, que passa a apresentar uma capacidade 
portanto pós‐fissuração. Por esse motivo podem substituir completamente a armadura convencional em soluções 
de pisos industriais de concreto, pavimento rígido, tubos de concreto, aplicações em concreto projetado em túneis 
como revestimento final e peças pré‐moldadas como anéis segmentados. As fibras deverão ser adicionadas, 
preferencialmente na central de concreto, no momento do carregamento dos agregados. O tempo de mistura 
recomendado é de 1 minuto por m3 carregado não sendo inferior a 5 minutos por carga. 
A dosagem recomendada da Macromix está entre 2,0 kg/m3 à 6,0 kg /m3 dependendo da aplicação. 
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Embalagem e Armazenamento 
Sacos de 5 Kg 
 
Manter as embalagens fechadas em local coberto, ventilado, seco, longe das intempéries, fontes de calor, 
alimentos e bebidas. Evitar contato com ácidos e oxidantes. Armazenar longe do alcance de crianças. As 
embalagens não podem ser reutilizadas. 
 
Validade  
Validade indeterminada, quando respeitadas as condições de armazenagem. 

 
Segurança 
Requer utilização dos EPI's adequados ao manuseio: Luvas e botas de borracha, e óculos de proteção. 
Em caso de ventilação insuficiente, use proteção respiratória.  
 
Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ dos produtos. Utilize EPI's adequados como luvas e máscara de 
proteção facial, sapatos e óculo de segurança. Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. 
Em ambientes fechados ou de pouca ventilação, obrigatório garantir a renovação do ar através de ventilação 
forçada durante a aplicação e secagem do produto. Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e 
sabão neutro. No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por no mínimo 15 minutos 
e procurar orientação médica. Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação 
médica, informando sobre o tipo de produto. Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure auxílio médico 
imediatamente. 
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