
فناوریهاي نوین بتن و ساختمان

سایر محصوالت
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سایر محصوالت 

تخــریب کنندهب تن

کـــیوریــــنگ

روغن قالب پایـه آب

روغن قالب پایه حالل

چسب کاشت میلگرد

ب ر ســــیمانی لکه

مش فایبـــر گالس

الیاف پلی پـروپیلن

الیاف پالســـتیک

الیاف فلــــــزي

الیاف ســــنتتیک
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مالت آماده جهت تخریب بتن بدون انفجار

کتراك

Concrete Destroyling

تخریب کننده بتن (کتراك)

شرح

تخریب و از بین بردن یک مقطع و یا مانع از جنس ســنگ یا بتن 

در ابعاد نســبتاً بزرگ، معموال به کمک کارگذاشتن مواد منفجره 

امکان پذیر است . این امر سـرو صـداي مهیبی در پی دارد و گاهاً 

خطراتی براي انسـان و محیط اطراف ایجاد می کند. در بسـیاري 

مواقع بنا بر شــرایط خاص محیط و یا قرار داشـــتن مقطع بتنی 

درون ساختمان مســـــــکونی و یا نزدیکی آن ، استفاده از مواد 

منفجره را براي تخریب مقطع بتنـی غیـر ممکن مـی کند . بدین 

منظور الزم است تا با روشی امن و بدون سـر و صـدا، این تخریب 

انجام شـــــود . پودر تخریب کننده بتن یا کتراك جهت تخریب 

مقاطع بتنی و سنگی به روش انبساطی فرموله و تولید شده است. 

در واقع کتراك با ایجاد نیروي کشـش در دیواره ي چال ، موجب 

تخریب مقطع می شود . کتراك یک ماده تخریب کننده کامالً بی 

صـدا و بی خطر می باشــد، که روش عملکرد آن بر مبناي نیروي 

حاصل از افزایش چشــمگیر حجم آن می باشد که بر خالف مواد 

منفجره، در هنگام تخریب ایجاد هیچ گونه صـــدا ، موج انفجار ، 

زمین لرزه ، دوده و گرد و غبار نمی نماید و با ایجاد ترك ســـبب 

خورد شــدن و جدا شــدن ســنگ یا بتن می گردد . این ماده با 

انبساط خود ، تخریب انواع بتن مسلح ، غیر مسلح و انواع سنگ را 

مهیا می ســازد . این قابلیت تخریب مقاطع بتنی یا ســـنگی  یا 

ساروج را در بســیاري از فضـــاها ، به طور مثال داخل ساختمان 

مســکونی به راحتی میســر می نماید. تخریب به کمک تخریب 

کننده مزایاي بسیار ویژه اي نسـبت به تخریب به کمک مهمات و 

مواد منفجره دارد. یکی از مهم ترین ویژگی هاي کتراك نسبت به 

مواد منفجره نگهداري آسان آن است . براي نگهداري مهمات نیاز 

به زاغه مهمات می باشد و حمل و استفاده از آن نیز خطراتی را در 

پی دارد، ولی کتراك به راحتی در کیسـه و در محیط سرپوشیده، 

قابل نگهداري اســت و هیچ گونه خطري چه در زمان نگهداري و 

چه در هنگام اجرا ندارد.

خواص و اثرات

تخریب بدون صدا و کامال بی خطر    

نگهداري آسان و بدون خطر

عدم ایجاد گرد و خاك و آلودگی

بدون نیاز به اخذ مجوز براي تخریب

عدم پرتاب سنگ و موج انفجار

بدون تولید گازهاي سمی و مخرب

بدون ایجاد آسیب براي محیط زیست

عدم نیاز به اکیپ متخصص براي اجرا

عدم نیاز به ماشین آالت سنگین جهت تخریب

بدون تلفات و خسارات مالی و جانی در هنگام اجرا

 امکان استفاده در مناطق مسکونی

مصرف ساده و کامالً اقتصادي

کاربردها

قابلیت تخریب انواع بتن مسلح و غیر مسلح 

مناسب براي  تخریب صخره هاي سنگی

مناسب براي حفر کانال یا چاه در مناطق سنگی         

تخریب قطعات سازه اي که به اشتباه بتن ریزي شده اند 

مناسب براي عملیات حفاري و سنگ برداري براي راهســازي و 

ساخت تونل

مناسب براي تخریب سنگ هاي بزرگ و سخت

مکانیزم عملکرد

ماده تخــریب کننده بتن یا کتـــراك پس از اختالط با آب، داخل 

سـوراخهاي حفر شـده توسـط دریل ریخته شـده و در مدت زمان 

کوتاهی، مالت کتراك افزایش حجم یا انبســــاط یافته و با اعمال 

فشارهاي جانبی ،  موجب ایجاد ترك و گسـیختگی هاي متعدد در 

مقطع شده و به راحتی سطح را تخریب می نماید.
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مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

1/6 الی 1/7وزن مخصوص 3gr/cm

 پودر

طوسی

 روش مصرف

ابتدا سـنگ یا بتن مورد نظر را ســوراخ نموده (توجه گردد که در 

سنگها یا بتنهاي ایســــــتاده آزاد، چالها به صورت عمودي و در 

سنگها و بتنهاي نهفته، چالها با زاویه30 درجه نســـبت به محور 

ســـنگ یا بتــن حفر گردد) فواصـــل چالها بایـد منظم و طبق 

دستورالعمل بوده، بدین منظور فاصله اولیه چال از لبه آزاد سنگ 

 cm  15 و فواصــــل چالها در وســــط از cm  یا بتن حداکثر

25شروع میشـــــود . می توانید از جدول زیر براي تعیین فاصله 

چالها در وسط نســـبت به یکدیگر استفاده نمایید . براي تخریب 

کامل بهتر است ، عمق چالها بین80 تا90 درصد ارتفاع سـنگ یا 

بتن صـورت گیرد . الزم اســت درون چالها کامالً تمیز و عاري از 

خاك و رطوبت باشد سپس هر  5kg  از تخریب کننده را با یک و 

یک سوم لیتر آب در تابستان و 1/5 لیتر آب در زمسـتان مخلوط 

کرده تا مخلوطی کامالً همگن و عاري از حباب هوا بدســت آید ، 

مخلوط حاصله را در داخل چالها ریخته، به طوري که چالها کامالً 

از مالت پر شـوند . بهتر اســت براي جلوگیري از تابش آفتـاب و 

ریزش باران روي چالها با گوه چوبی یا تکه اي نایلون، پوشــانـده 

شـوند . قطر سوراخ و فواصـل سـوراخها از یکدیگر در سـازه هاي 

مختلف در جدول زیر ذکر شده است.

میزان مصرف

هنگام استفاده از دستکش و عینک استفاده شود.

از مصرف آب داغ براي آماده کردن مالت خودداري شود.

در صورت تماس با پوست سریعاً شسته شود.

از نگاه کردن مســــتقیم به چالهاي پرشده، حداقل تا 6 ساعت 

پس از ریختن خود داري شود.

ایمنی

میزان مصـرف بســتگی به فاصله چال ها و قطر آنها دارد .جدول 

زیر مقدار تقریبی مصرف تخریب کننده بر اساس قطر چال هایی 

با عمق 1متر است .

بسته بندي                            

نگهداري

کیسه 25 کیلوگرمی

استاندارد

مدت : یکسال در بسته بندي اولیه 

 شرایط : دور از سرما و یخبندان، گرما و تابش مسـتقیم و طوالنی 

نور خورشید 

بهترین دماي نگهداري : 10+ الی 30+ درجه 

بتن مسلح 

بتن مسلح  غیر مسلح

سنگن رم

سنگسخت

قطر سوراخ
فاصله دو سوراخا ز هم

قطر سوراخ
فاصله دو سوراخا ز هم

قطر سوراخ
فاصله دو سوراخا ز هم

قطر سوراخ
فاصله دو سوراخا ز هم

60         50        40

60         50        30

60         50        40

100         70        40

60         50        40

120        80        40

60         50        40

60         40        30

قطر چال
مقدار مصرف

36384042444650 48
1/71/92/12/32/52/83/2

25

حداقل نیم ساعتزمان اثر گذاري
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پوشش دهنده سطحیب تن جهت جلوگیريا ز تبخیر آب

عمل آورنده سطحیب تن

Concrete Curing

کیورینگ سطحی بتن

شرح

نگهداري و عمل آوري بتن تازه پس از بتن ریـــــزي و باز نمودن 

قالبها امري ضروري و یکی از ارکان اصـلی در بتن ریزي اسـت. در 

صورت عدم عمل آوري مناسب بتن ، بخشـــی از آب بتن که می 

بایسـت در فرآیند هیدراسیون شرکت کند، تبخیر می شود و بتن 

دچار ضعف و ترك هاي سطحی و عمقی خواهد شد. این موضـوع 

در مناطق گرمسیري مشـهود تر است. منظور از عمل آوري بتن ، 

ایجاد پوششـــــی است که کمک به توسعه خواص بتن در حالت 

سخت شده نماید. در اصل عمل آوري مجموعه اقداماتی است که 

بوسـیله آنها رطوبت و شـرایط دمایی مخلوط هاي سـیمانی ثابت 

نگه داشته شود، تا فرایند آبگیري یا هیدراسـیون بتن به درسـتی 

انجام شود . جهت عمل آوري بتن، محصـــولی کارآمد با کاربري 

آسان و خواص منحصـر به فرد، با عنوان کیورینگ تولید و به بازار 

ارائه شـده اسـت.کیورینگ با ایجاد یک الیه نازك بر روي ســطح 

بتن، پس از پایان عملیات بتن ریــزي باعث انعکاس بخش عمده 

اي از تابش نور خورشـید تبخیر سـریع آب بتـن و باال رفتن دماي 

سـطح بتن شـده و عاملی مهم در افزایش کیفیت نهایی بتـن می 

باشـد . کیورینگ شــرایطی ایده آل جهت عمل آوري و نگهداري 

بتن فراهم می سازد . در نظر داشته باشید که ، شرایط عمل آوردن 

بتن ارتباط مستقیم با مقاومت و دوام بتن دارد .

خواص و اثرات

کاهش سرعت تبخیرآب بتن با ایجاد یک الیه نازك روي سطح 

خارجی بتن

 عدمن یازب ه آب پاشی مداوم و مرطوبن گه داشتن سطحب تن 

حبسن مودن آبا ختالطب تنب رايپ یشرفت  در واکنش هیدراسیون 

ا نقباض و ترك هاين اشیا ز تبخیر سریع آبب تن  جلوگیريا ز

کاهشن فوذ پذیري سطحیب تن 

جلوگیريا ز پوسته شدن سطحیب تن

ممانعتا زب اال رفتن دماي سطحب تن

انعکاسب خشبزرگیا زن ور خورشید

ب دونا یجاد تغییر در رنگ سطوحب تنی

کاربردها

مناسب براي بتن ریزي در مناطق باد خیز و در معرض جریان باد

مناسب براي بتن ریزي در مناطق گرمسیر و خشک 

مناسبب رايب تن ریزي در مناطق وسـیعا عما زب اند فرودگاه و کانال 

هاي آب روباز که عمل آوري آنهاا ز طریق آب پاشیب ه دلیل وسعت و 

بزرگی مشکلا ست.

مناسـبب رايب تن ریزي در مناطقی که عمل آوريب تــنب ه روش 

آب پاشی و مرطوبن گه داشتن، مقدورن میب اشد.

مناسبب راي عمل آوريب تن در مناطقی که در معرض تابش شدید 

و مستقیمن ور خورشید قرار دارند.

مکانیزم عملکرد

ماده کیورینگ یک الیه غیر چربن ازك روي سـطحا یجاد می کند و 

عالوهب را نعکاسن ور خورشید و ممانعتا زب اال رفتن دماي سطحب تن،  

مانعا ز تبخیر  آبا ختالطب تن، که در فرآیند هیدراســـــیونب اید 

شـرکت کند می شـود ون یازب ه آب پاشــی پسا زب تن ریزي را جهت 

نگهداري و عمل آوريب تن منتفی می کند.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

1/4وزن مخصوص 3gr/cm

 مایع

بی رنگ

نداردیون کلر

حدود 7 PH

در آبقابلیت انحالل
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 روش مصرف

اجراي کیورینگ روي سطح بتن ، می بایســت به محض پایان 

بتن ریزي و همزمان با باز نمودن قالب ها انجام شود.

چنانچه به دالیلی در اجراي کیورینگ تاخیر افتاد ، می بایست 

ابتدا سطح به کمک آب پاشی، کامال اشباع شود تا جهت اجراي 

کیورینگ آماده شود.

در مناطق با آب و هواي گرم و در مورد بتن ریـزي هاي حجیم، 

باید ضخامت الیه اجرایی کیورینگ بیشتر باشد . لذا توصیه می 

شـود در شـرایط مذکور حداقل دو الیه کیورینگ روي ســطح 

اجرا شـود.  اجراي الیه دوم کیورینگ باید حداکثر تا نیم الی 1 

ساعت پس از اجراي الیه اول اجرا شود.

در شـرایطی که دماي هوا پایین اســت و وزش مالیم باد وجود 

دارد، پیشنهاد می شود به ماده کیورینگ 20 الی 30 درصد آب 

افزوده شده و سپس روي سطح اجرا شود.

ماده کیورینگ بتن را می توان به روشــــــهاي مختلف مانند 

اســپري نمودن روي ســطح و یا اجرا به کمک قلم مو و غلتک 

اجرا نمود.

میزان مصرف

زمان اجراي کیورینگ از ماسک و دسـتکش السـتیکی و عینک 

ایمنی استفاده کنید.

در صورت برخورد اتفاقی با چشـم یا پوست با آب شیرین فراوان 

شستشو دهید.

در صورتب لعیده شدن وت ماسب ا دهان سریعاًب هپ زشک مراجعه شود.

در هنگام اسپري نمودن کیورینگ ، بخارات متصاعد را  استشـمام 

نکنید.

این ماده جزء مواد سمی و خطرناكب رايا نسان و محیط زیستن میب اشد.

ایمنی

شرایط نرمال محیطی :

در محیط هاي با شرایط هوایی نرمال هر کیلوگرم محصــــــول 

کیورینگ براي پوشش 5 الی 6 متر مربع از سطح کافیست.

بسته بندي                            

نگهداري

گالن 25 کیلویی     

مخزن 1500 کیلویی

استاندارد

مدت : یکسال در بسته بندي اولیه 

. شرایط : دور از سرما و یخبندان، گرما و تابش مستقیم و طوالنی 

نور خورشید 

بهترین دماي نگهداري : 10+ الی 30+ درجه 

شرایط هوایی گرم :

در مناطق گرمسیري می بایسـت کیورینگ در دو الیه اجرا شود . 

بنابراین هر کیلوگرم ماده کیورینگ بـراي اجـراي 3 الـی 4 متـر 

مربع از سطح کافیست . پیشـنهاد می شود جهت اجراي الیه اول 

20 الی 25 درصد آب به محصول اضافه شود.
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رها ساز قالب هاي فلزي از بتن

بر پایه آب

 Formwork Oil
Water Base

روغن قالب ( پایه آب )

شرح

بـراي انجام بتن ریـزي مطلوب باید از مـرحله انتخاب و تـرکیب 

مصــــالح اختالط بتن تا مرحله عمل آوري و نگهداري از بتن را 

مطابق مواذین استاندارد رعایت نمود . یکی از مراحل مهم در این 

پروسـه ، قالب بندي بتن می باشــد که به کمک قالبهاي فلزي یا 

چوبی یا پالسـتیکی انجام می شــود . ســطح قالب باید از لحاظ 

کیفی به گونه اي باشد که بتن به راحتی از سطح قالب رها شود و 

عدم کیفیت سطح قالب ، تاثیري روي سـطح بتن ، اعم از کندگی 

یا تخلخل، ایجاد نکند . بدین منظور الزم است تا سطح قالب هاي 

بتن ، قبل از بتن ریزي توسط ماده مخصـــوص چرب شود تا هم 

بتن به راحتی از قالب جدا شـود و هم کیفیت سـطح بتن مطلوب 

باشد . بدین منظور محصول روغن قالب فرموله و تولید شده است 

. روغن قالب ، بر پایه آب می باشد و نوعی روغن امولســـیون می 

باشد که با ایجاد فیلم بسیار نازکی روي سطوح قالب هاي فلزي یا 

بتنی یا چوبی ،  باعث جدا سازي راحت تر قالب از بتن می گردد . 

از دیگر مزایاي اســـتفاده از روغن قالب با قابلیت انحالل در آب ، 

عدم تشـکیل حباب هاي سطحی می باشد.  در روش هاي سنتی 

از روغن سوخته جهت چرب نمودن سـطح قالب ها اسـتفاده می 

شد که البته امروزه منسوخ شده است . از جمله مزایاي استفاده از 

روغن قالب آب پایه نسـبت به روغن سوخته، می توان به سهولت 

در حــرکت حباب هاي هوا در مجاورت قالب که بعد از باز نمودن 

قالب به سرعت از بین می روند و ممانعت از تغییر رنگ سطح بتن 

و عدم جلوگیري از چســبندگی رنگ یا مواد ترمیمی و آب بندي 

به سطح بتن می شوند، اشاره نمود.

خواص و اثرات

کاربردها

مناسب براي اجرا روي سطوح قالبهاي فلزي

قابلیت استفاده بر روي انواع قالبهاي چوبی و پالستیکی

مناسب براي اسـتفاده روي سـطوح قالبهاي السـتیکی، جهت  

تولید سنگ مصنوعی

مناســب براي چرب نمودن قالب مقاطع بتنی، که قرار اســت 

پس از باز نمودن قالـبها ، عملــیات آب بــندي یا عایقکاري و 

ترمیم روي سطح آنها انجام شود

مناسب براي تولید بتن با سطح اکسپوز

مکانیزم عملکرد

روغن قالب پایه آب با ایجاد یک الیه چرب روي ســـطح قالب ها 

قبل از بتن ریزي، مزایاي ویژه اي را ایجاد می کنند . از مهم ترین 

خواص استفاده از روغن قالب ، رها شـدن سـاده تر بتن از سـطح 

قالب می باشـد که به همین دلیل به روغن قالب ،  رهاســاز قالب  

نیز گفته می شـود . عالوه بر کمک به سـهولت جدا شـدن بتن از 

قالب ، روغن قالب با ایجاد یک الیه چرب مابین ســــطح قالب و 

بتن، موجب ساخته شدن سـطحی صـاف و بدون تخلخل خواهد 

شــد. از مهم ترین ویژگی هایی که روغن قالب ایجاد می کند این 

بدون نیاز به اعمال ضربه جهت جدایی قالب از بتن 

عبور و حرکت بهتر حباب هاي هوا در مجاورت قالب ها

سهولت شستشو وت میزن مودنا بزار آالت و قالب هاب اا ستفادها ز آب 

ممانعت از  ایجاد تغییر رنگ در سطح بتن 

 صرفه اقتصادي نسبت به روش هاي مشابه  

پوشش دهی مناسب و مطلوب روي سطح قالب ها

باال رفتن عمر و دوام قالب هاي بتن

عدم نیاز به پاکسازي و کندن بتن از روي سطح قالبها

عدم آلودگی سطح بتن بدون ایجاد  اثرات منفی 

عدم تاثیر منفی روي چسبندگی رنگ یا مالت هاي آب بندي 

و ترمیمی روي سطح بتن

غیر سمی و غیر قابل اشتعال

تولید بتن با سطح هموارتر نســـــــبت به قالب بندي، بدون 

استفاده از روغن قالب
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مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

0/85وزن مخصوص 3gr/cm

 مایع

قهوه اي

 روش مصرف

پیشـــنهاد می شود قبل از استفاده از روغن قالب، ظرف حاوي 

محصــول چندین بار زیر و رو شود و یا در صورت امکان توسط 

همزن مکانیکی هم زده شود.

هـر یک واحد از ماده روغن قالب را مـی توان با 50  الــی 100 

درصد آب مخلوط نمود و سپس مورد استفاده قرار داد.

بهتر است سطح قالبها قبل از اعمال روغن قالب ، عاري از گرد و 

غبار یا بتن و سیمان باشد.

در صــورت وجود لکه هاي بتن یا مالت روي ســـطح قالب، به 

کمک اعمال فشـــار آب ( واتر جت ) یا استفاده از سند بالست، 

نسبت به زدودن سطح از آلودگیها اقدام نمایید.

میزان مصرف

این ماده غیر سمی و بدون خطر براي محیط زیست می باشد.

هنگام کار از ماسک، دستکش و عینک ایمنی استفاده نمایید.

به هیچ عنوان بلعیده نشود یا با چشم تماس نداشته باشد.

در صورت برخورد با پوست یا چشـــــم باید با آب ولرم فراوان 

شسته شود.

ایمنی

میزان مصـرف روغن قالبب ســتهب ه جنس قالب و میزان تخلخل و 

ناهمواري سطح قالب متغیرا ست.

در حالتن رمال در صــــورتا فزودنن یما لی 1ل یتر آبب ه هرل یترا ز 

ماده روغن قالب، می توان 10ا لی 12 متر مربعا ز سـطح را پوشــش 

بسته بندي                            

نگهداري

گالن 20 لیتري

بشکه 220 لیتري     

مخزن 1000 لیتري

استاندارد

نداردیون کلر

حدود 7 PH

در آبقابلیت انحالل

است که در هنگام باز نمودن قالبها ، بتن به قالب نمی چسبد و به 

این ترتیب باعث ایجاد کندگی در ســـــطح بتن و نیاز به ترمیم 

مجدد سـطح و همچنین پاك کردن و کندن بتن از سـطح قالبها 

وجود نخواهد داشت.

مدت :یکسال در بسته بندي اولیه 

شرایط : دور از سرما و یخبندان، گرما و تابش مسـتقیم و طوالنی 

نور خورشید 

بهترین دماي نگهداري : 10+ الی 30+ درجه 

روغن قالب را توسـط رول یا فرچه یا اسـپري روي ســطح اجرا 

نمایید.

دقت نمایید که روغن قالب پایه آب، بصـــورت خالص نیز قابل 

اجرا می باشد.
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رها ساز قالب هاي فلزي از بتن

بر پایه حالل

Formwork Oil
Oil Base

روغن قالب ( پایه حالل )

شرح

پروسه بتن ریزي از مرحله انتخاب و ترکیب مصــــالح تا مرحله 

عمل آوري و نگهداري از بتن، باید مطابق اســتاندارد و با در نظر 

گرفتن تمهیدات ویژه اي صــــــورت گیرد، تا به نتیجه مطلوب 

برسـیم . یکی از مراحل مهم در این پروســه ، اجراي قالب بندي 

بتن می باشــــــد که معموالً به کمک قالبهاي فلزي یا چوبی یا 

پالسـتیکی انجام می شـود . قبل از بتن ریزي براي سـطح قالب، 

باید تمهیداتی اندیشیده شود که بتن به راحتی از قالب رها شود و 

عدم کیفیت سطح قالب ، تاثیري روي سـطح بتن ، اعم از کندگی 

بتن همـراه قالب بــرداري و  یا تخلخل ایجاد نکند . بدین منظور 

الزم است تا سطح قالب هاي بتن ، قبل از بتن ریزي توسـط ماده 

مخصوص، چرب شود تا هم بتن به راحتی از قالب جدا شود و هم 

کیفیت سطح بتن مطلوب باشد . بدین منظور محصــــول روغن 

قالب پایه نفتی، فرموله و تولید شده است . روغن قالب پایه حالل 

بدون خاصـــــیت انحالل در آب می باشــــــد . نوعی روغن با 

فرموالسیون ویژه می باشد که با ایجاد فیلم بســـیار نازکی روي 

سطوح قالب هاي فلزي یا بتنی یا چوبی ،  باعث جدا سازي راحت 

تر قالب از بتن می گردد . از دیگر مزایاي اســتفاده از روغن قالب 

پایه حالل ، عدم تشــکیل حباب هاي سطحی می باشد.  معموال 

در روش هاي سـنتی جهت چرب نمودن قالبها از روغن سـوخته 

استفاده می شده است که امروزه این روش تقریباً منســوخ شده 

است . از جمله مزایاي استفاده از روغن قالب نفتی، نســــبت به 

روغن سـوخته می توان به آســانی  درعبور و حرکت حباب هاي 

هوا در مجاورت قالب اشــــاره نمود که بعد از باز نمودن قالب به 

سرعت از بین می روند و همچنین مانع از تغییر رنگ سطح بتن و 

عدم جلوگیري از چسـبندگی رنگ یا مواد ترمیمی و آب بنديبه 

سطح قالب می شوند.

خواص و اثرات

کاربردها

قابلیت  اجرا روي سطوح کلیه قالبهاي فلزي

مناسب براي  استفاده بر روي انواع قالبهاي چوبی و پالستیکی

مناسب براي اسـتفاده روي سـطوح قالبهاي السـتیکی، جهت 

تولید سنگ مصنوعی

مناسب براي چرب نمودن قالب مقاطع بتنی که قرار است پس 

از باز نمودن قالبها ، عملیات آب بندي یا عایقکاري و تـرمیمـی 

روي سطح آنها انجام شود

مناسب براي تولید بتن با سطح اکسپوز

عدم  نیاز به ضربه زدن به قالب جهت جدایی قالب از بتن 

حرکت راحت تر حباب هاي هوا در مجاورت قالب ها

قابلیت شستشـو و زدودن آلودگیها از روي ابزار آالت و قالب ها 

با استفاده از آب 

عدم ایجاد تغییر رنگ در سطوح بتن 

 صرفه اقتصادي نسبت به روش هاي سنتی  

پوشش دهی مناسب و مطلوب روي سطح قالب ها

باال رفتن عمر و دوام قالب هاي فلزي و پالستیکی و چوبی

عدم نیاز به پاکســـازي و کندن بتن از روي سطح قالبها بعد از 

قالب برداري

 عدم آلودگی سـطح بتن و عدم  ایجاد  اثرات منفی روي بتن و 

قالب

عدم تاثیر منفی روي چسـبندگی رنگ یا مالت هاي آب بندي 

و ترمیمی روي سطح بتن

تولید بتن با سطح هموارتر نســـــــبت به قالب بندي، بدون 

استفاده از روغن قالب پایه حالل
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مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

0/85وزن مخصوص 3gr/cm

 مایع

قهوه اي

 روش مصرف

پیشـــــــنهاد می شود قبلا زا ستفادها ز روغن قالب ظرف حاوي 

محصـــــول، چندینب ار زیر و رو شود و یا در صورتا مکان توسط 

همزن مکانیکی هم زده شود.

هر یک واحدا ز روغن قالب پایه حالل قابلیت ترکیبب ا 50ا لی 100 

درصد موادن فتی مانند گازوئیل را دارد.

بهترا ست سـطح قالبها قبلا زا عمال روغن قالب پایهن فتی ، عاريا ز 

میزان مصرف

این ماده غیر سمی وب دون خطرب راي محیط زیست میب اشد.

هنگام کار از ماسک، دستکش و عینک ایمنی استفاده نمایید.

این ماده قابل اشتعال می باشد.

به هیچ عنوان بلعیده نشود یا با چشم تماس نداشته باشد.

در صورتب رخوردب اپ وستی ا چشمب ایدب ا آب ولرم فراوان شسته شود.

ایمنی

میزان مصرف روغن قالب بسـته به جنس قالب و میزان تخلخل و 

ناهمواري سطح قالب، متغیر است.

در حالت نرمال در صورت افزودن نیم الی 1 لیتر حالل هاي نفتی  

به هر لیتر از ماده روغن قالب می توان 10 الـی 12 متـر مـربع از 

سطح را پوشش داد.

بسته بندي                            

نگهداري

گالن 20 لیتري    

بشکه 220 لیتري     

مخزن 1000 لیتري

نداردذرات غیر محلول

با پیستوله یا فرچه

در حالل نفتیقابلیت انحالل

روش اجرا

مکانیزم عملکرد

باا جراي روغن قالبپ ایه حالل، ی ک الیه چرب روي ســـطح قالب ها 

قبلا زب تن ریزيا یجاد می شـود. ا ز مهمت رین خواصا سـتفادها ز روغن 

قالبن فتی ،  رها شدن سادهت رب تنا ز سطح قالب میب اشـد کهب ه همین 

دلیلب ه روغن قالب،   رهاساز قالبن یز گفته می شود.  عالوهب ر کمکب ه 

سهولت جدا شدنب تنا ز قالب،  روغن قالبپ ایه حالل ب اا یجادی ک الیه 

چرب مابین سطح قالب وب تن،  موجب ساخته شـدن سـطحی صـاف و 

بدونت خلخلب رايب تن خواهد شد.ا ز مهمت رین ویژگی هایی که روغن 

قالبا یجاد می کندا ینا ست که در هنگامب ازن مودن قالبها، ب تنب ه قالب 

نمی چسـبد وب ها ینت رتیبب اعث قلوه کن شدنب تن وا یجادت خلخل در 

سـطحب تن ون یازب هت رمیم مجدد سـطح و همچنینپ اك کردن و کندن 

بتنا ز سطح قالبها،ب عدا ز قالبب رداري وجودن خواهد داشت.

استاندارد
مدت : یکسال در بته بندي اولیه 

شرایط : دور از سرما و یخبندان، گرما و تابش مسـتقیم و طوالنی 

نور خورشید 

بهترین دماين گهداري:  10+ا لی 30+ درجه 

گرد و غبار یاب تن و سیمانب اشد.

در صــورت وجود آثار بتن یا مالت روي ســـطح قالب به کمک 

اعمال فشار آب ( واتر جت ) یا  استفاده از سند بالست نسـبت به 

زدودن سطح از آلودگیها اقدام نمایید.

روغن قالب پایه حالل را توســط رول یا فرچه یا  اســپري روي 

سطح اجرا نمایید.

دقت نمایید که روغن قالب پایه حالل بصــورت خالص نیز قابل 

اجرا می باشد.
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مالت 3 جزئی قدرتمند جهت کاشت میلگرد در بتن

بر پایه رزین هاي اپوکسی

Bar Epoxy Bond (3Part)

چسب کاشت میلگرد ( 3 جزئی )

شرح

مبحث مقاوم سازي سازه هاي بتنی بســـیار حائز اهمیت است و 

منظور از مقاوم سازي ، استقاده از محصوالت و یا مصـالحی است 

که ظرفیت باربري یک ســـــازه بتنی را افزایش دهند. از طرفی 

مقاوم سازي به ارائه راهکارهایی که ظرفیت باربري سیســـتم را 

احیاء کنند نیز اطالق می شود.  مقاوم سازي سازه بتنی معموالً با 

افزایش ابعاد مقاطع بتنی و یا مســـــــلح سازي مقطع از طریق 

برقراري ارتباط میان سازه موجود با المان هاي بتنی مســــــلح 

خارجی، تعریف می شـود. فرآیند مقاوم سـازي معموال با کاشـت 

انکرهاي شیمیایی انجام می شود که طبق فرایند خاصی انکرها یا 

میلگردهاي مورد نظر براي مقاوم سازي، درون سازه بتنی کاشته 

می شوند . بدین منظور معموالً سوراخی حفر شده و توسط مالت 

و یا چســب مخصـــوص میلگرد یا انکر بولت، داخل حفره جاي 

گذاري و تثبیت می شود . نقش چســب و یا مالتی که این پیوند 

بین بتن و فوالد را به درســــــتی انجام دهد و در برابر نیروهاي 

کششی و مکانیکی مقاومت کافی داشته باشد بسیار حائز اهمیت 

است . بدین منظور از چســــب هاي کاشت میلگرد بر پایه رزین 

هاي اپوکسـی استفاده می شود . جهت کاشت میلگرد در سطوح 

افقی معموالً از چسب کاشت میلگرد سه جزئی استفاده می شود. 

چسـب کاشت میلگرد محصـولی است 3 جزئی ، که جهت مقاوم 

سـازي سـازه بتنی، با روش کاشـت انکربولت به روش شـیمیایی 

استفاده می شود . این محصـــول بر پایه رزین هاي اپوکســــی  

فرموله و تولید می شود و جهت کاشت میلگرد در کف سازه بتنی 

به کار می رود . همچنین چسب کاشت میلگرد در  انواع سطوحی 

که نیاز به نصـب قطعات سنگین و داراي لرزش و ثابت سازي آنها 

مورد نظر است کاربرد دارد ، زیرا  داراي مقاومت باالي فشــاري ، 

خمشی و کششی می باشد .

کاربردها

نصب و ثابت سازي قطعات فلزي ، بتنی ، سنگی و . . .

قابلیت نصب صفحه ستون پلها

مناسب براي ترمیم سازه هاي بتنی ، پل ها و جاده ها

مناسب براي نصب و ثابت سازي ریل جرثقیل ها

مناسب براي نصب و ثابت سازي ریل هاي راه آهن

مناســب براي کاشــت میلگرد و انکر بولت در بتن یا ســـنگ 

مناسب براي کاشت میلگرد در کف بتنی

مناسب براي نصب ریل هاي انتقال مواد و تجهیزات

مکانیزم عملکرد

خواص و اثرات

طول عمر بیشتر از طول عمر سازه بتنی

داراي چسبندگی فوق العاده زیاد به بتن و فوالد 

داراي مقاومت شیمیایی ، کششی و خمشی زیاد 

داراي خاصیت خود متراکم شوندگی     

فاقد جذب آب

مقاومت کششی و فشاري عالی در سنین اولیه

مقاوم در برابر آب دریا و فاضالب

مقاومت مناسب در برابر مواد نفتی

فاقد انقباض و جمع شدگی پس از عمل آوري

مقاومت باال در برابر ارتعاشات و تنش هاي سازه اي

پس از ترکیب اجزاي چسب کاشت میلگرد مطابق دستورالعمل ، 

مالتی یکنواخت و همگن ایجاد می شـود که پس از اجرا در مدت 

زمان به مراتب سریعتري نســبت به مالتهاي معمولی، به گیرش 

اولیه خود می رسد. بر اساس رزین هاي اپوکســی به کار رفته در 

فرموالسیون تولید این محصـــــول ، مقاومت مکانیزي مطلوبی 

حاصل شده و چســــــبندگی عالی به سطح بتن و فوالد خواهد 

داشت.



11

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

2/2وزن مخصوص 3gr/cm

A- مایع B- مایع C- پودر

A-بیرنگ B- بیرنگ C- خاکستري

 روش مصرف

مقاطع مورد نیاز براي اجراي خمیر کاشت میلگرد باید عاري از 

رطوبت ، چربی ، گرد و غبار ، زنگار و ذرات سســــت و ناپایدار 

باشد.

چنانچه مقاطع مورد نظر، دچار آلودگی و گرد و غبار هســـتند 

توسط فشـــــــار باد یا سند بالست و یا استفاده از فرچه هاي 

سیمی، نسبت به زدودن آلودگی ها اقدام نمایید.

چنانچه سـطوح آرماتورها یا انکر بولت ها زنگ زده باشـند ، می 

بایســـــت توسط مواد زنگ بر یا با کمک فرچه سیمی و سند 

بالست زنگار زدایی از سطح انجام شود تا چسبندگی قوي تري 

صورت گیرد.

ظرفی مناسب که ظرفیت ترکیب 3 جزء را داشته باشد انتخاب 

نمایید.

ابتدا اجزاي مایع چســـب کاشت میلگرد ( رزین و هاردنر ) را با 

همزن برقی حدود 3 الی 4 دقیقه، تا حصـــــول اختالط کامل 

ترکیب نموده و ســــــپس جزء پودري را به ترکیب افزوده و تا 

حصول مالتی همگن و یکنواخت، فرآیند اختالط را ادامه دهید.

دقت نمایید که مالت ساخته شـده حداکثر تا 20 دقیقه پس از 

اختالط باید مورد استفاده قرار گیرد.

جهت کاشت میلگرد ، مالت آماده چســــب کاشت میلگرد را 

بصورت ریزشی درون حفره ایجاد شده جهت کاشت میلگرد، به 

اندازه 70 درصد حجم حفره بریزید.

میلگرد را درون حفره فرو کرده و با اعمال حرکات چرخشـی از 

اتصال خمیر کاشت میلگرد با سطوح اطمینان حاصل نمایید.

میزان مصرف

این محصـول قابل اشتعال می باشد و باید از گرما و شعله مسـتقیم 

دور نگه داشته شود.

از ماسک و تجهیزات ضد انفجار استفاده نمایید.

هرگونه جرقه ، کشـیدن سیگار و روشن نمودن شعله در محیط 

اجرا ممنوع می باشد.

محیط اجرا باید داراي سیستم تهویه باشد.

ایمنی

با توجه به حجم حفره و کسر نمودن حجم میلگرد و در نظر گرفتن 

وزن مخصوص، میزان مصرف قابل محاسبه خواهد بود.

بسته بندي                            

نگهداري

مجموعه 10 کیلویی  :  

جزء 1 : بطري 2 کیلویی    

جزء 2 : بطري 1 کیلویی    

جزء 3 : سطل 7 کیلویی

20 دقیقه حداکثر مدت زمانا جراپ سا زا ختالط

مقاومت فشاري 7 روزه

مقاومت فشاري 1 روزه

استاندارد

نیروي چسبندگی به بتن

مقاومت کششی

7 روززمان رسیدنب ه مقاومتن هایی

55 mpa

80 mpa

23 mpa

14 mpa

نکته : واکنش اجزا سازنده از نوع گرما زا میباشد ، در محیط هاي 

گرم، مخلوط اجزاء سازنده با سرعت بیشتري سخت میشوند و در 

محیط هاي سرد، سرعت سخت شدن طوالنی خواهد شد .

نکته : در مناطق سرد، اجزاء سازنده ماده کاشـت آرماتور سـفت 

میشوند. لذا توصیه میشوند 3 ساعت قبل از مصرف اجزاء سازنده 

را در دماي اتاق قرار بدهید و یا با گـرم نمودن به روش حمام آب،  

اجزاي مایع را متعادل نمایید . 

مدت : یکسال در بسته بندي اولیه 

شرایط : دور از سرما و یخبندان، گرما و تابش مسـتقیم و طوالنی 

نور خورشید 

بهترین دماي نگهداري : 10+ الی 30+ درجه 
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اسید قدرتمند بدون بو و غیر سمی

پاك کننده سیمان از سطوح مختلف

Cement Remover

لکه بر سیمان ( حالل بتن )

شرح

چســبیدن لکه مالت هاي سیمانی و چســب هاي کاشیکاري یا 

مالتهاي بتن به ابزار آالت بتن ریزي و یا سطوح کاشی و سرامیک 

و یا سایر سطوح، همواره معضلی پیش روي مجریان و کارفرمایان 

محترم می باشد. این موضوع به وفور داخل تراك میکســـــرها ، 

سـطح قالب هاي فلزي بتن ، ابزار آالت ســاختمان و .... دیده می 

شود . شرکت شیمیایی بتن پالست محصـــولی جدید و کارآمد، 

جهت رفع این مشـــکل فرموله و به بازار عرضه نموده است که با 

شکستن پیوند مولکولی بین ذرات سیمان و سسـت و پوك کردن 

آن از درون ، به راحتی لکه هاي به جاي مانده از ســیمان و بتن و 

مالتهاي کاشیکاري را از سطح می زداید. لکه بر سـیمان یا حالل 

بتن یک ماده اسیدي خنثی شده و کامالً بی خطر براي انســان و 

محیط زیست است و در هنگام مصـرف عاري از هرگونه بخارات و 

بوي نامطبوع است. به طور کلی لکه بر سیمان می تواند کلیه لکه 

هاي مربوط به سـیمان ، بتن و ... را از روي سـطوحی که به اسـید 

حســاس نمی باشند بزداید. بنابراین استفاده از لکه بر سیمانی بر 

روي آهن و مرمر و سنگ آهک مناسب نیست.

خواص و اثرات

کاربردها

زدودن سیمان و بتن از سطوح تراك میکسر و بتونیر

جدا سازي بتن چسبیده شده به قالبهاي فلزي

تمیز نمودن ابزارآالت ساختمانی و مالت ریزي، از مالت و بتن 

چسبیده

مکانیزم عملکرد

سهولت در استفاده و اجرا

بدون بخارات و بوي نامطبوع

بدون خطر براي انسان و محیط زیست

شکستن پیوند مولکولی کلیه مالتهاي سیمانی

محصــول حالل بتن با  ( شکســتن پیوند مولکولی ) پیوند یونی 

داخل سیمان را حل کرده و موجب سســــت و پوك شدن ذرات 

سـیمان می شـود و بدین ترتیب سـیمان و بتن و مالتهاي حاوي 

سیمان را از روي سطوح پاك می کند.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

وزن مخصوص 

مایع

بی رنگ

دماي محیط در هنگام اجرا 

محلول آمادهنسبت اختالط 

0 تا 40+ درجه سانتیگراد

1/03 3gr/cm

مناسب براي باز کردن لوله هاي فاضالب که از بتون یا سـیمان 

پر شده است.

خورنده ساروج طوسی ، مشکی ، سفید و قرمز

مناسب براي تخریب مقاطع بتنی، مانند سقف و کف و دیوار

مناسب براي پاك کردن لکه هاي سیمانی از روي سطوحی که 

به اسید حساس نیستند.

مناسب براي پاك کردن لکه هاي به جاي مانده بر روي کاشی و 

سرامیک در فرآیند بندکشی

 روش مصرف

نحوه استفاده از لکه بر سیمانی یا حالل بتن ، در مورد کاربردهاي 

گوناگون مختلف اســت . نکته قابل توجه براي اســـتفاده از این 

محصــول این است که روي سطوح داغ و در برابر نور مســـتقیم 

خورشید نباید اجرا شود. سـاعات ابتدایی صـبح و غروب ، بهترین 

زمان براي استفاده از محلول لکه بر سیمان است.
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میزان مصرف

از اجراي این ماده روي سطوح داغ خودداري فرمایید.

اجراي لکه بر سیمانی در مقابل نور مســـتقیم خورشید ممنوع 

است.

در زمان اجرا از دسـتکش، عینک و لباس کار مناسـب اسـتفاده 

نمایید.

در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود .

درصورت برخورد با پوست یا چشم با آب شیرین فراوان شسـته 

شود.

ایمنی

میزان مصـــرف حالل بتن یا لکه بر سیمان به ضخامت و بزرگی 

لکه سیمانی بستگی دارد.

بسته بندي                            

نگهداري

بطري 1 لیتري    

گالن 4  لیتري     

گالن 20  لیتري                  

مدت : یکسال در بسته بندي اولیه 

 شرایط : دور از سرما و یخبندان، گرما و تابش مسـتقیم و طوالنی 

نور خورشید 

بهترین دماي نگهداري : 10+ الی 30+ درجه 

پاك کردن تراك میکسر از بتن چسبیده :

بدین منظور 20 الی 30 لیتر محصــول حالل بتن را درون تراك 

میکســر ریخته و تراك میکســـر را به مدت حداقل 15 الی 20 

دقیقه در حالت چـرخش قـرار مـی دهیم تا حالل بتن پیوند بین 

مولکولی را شکسته و ذرات بتن را سسـت و پوك نماید . سپس با 

اعمال فشــــار آب، ( واتر جت ) به راحتی لکه هاي بتن از سطح 

کنده می شود . در مورد سایر میکســــــرهاي، مانند بتونیرهاي 

دستی و کارگاهی نیز ، نحوه عملکرد به همین ترتیب اسـت، ولی 

میزان مصـــرف ماده پاك کننده سیمان با توجه به حجم مخزن 

میکسر تغییر می کند.

پاك کردن ابزار آالت از بتن چسبیده :

چنانچه بتن یا مالت به ابزار آالت چسبیده ، پیشـنهاد می شود به 

مدت 15 الـی 20 دقیقه ابـزار آالت را داخل ظــرفــی که حاوي 

محلول است قرار دهید، سپس با آب بشوئید.

پاك کردن بتن از سطح قالب :

بهترین روش زدودن لکه هاي بتن و سیمان از روي سـطوح قالب 

فلزي، اسپري کردن محلول حالل بتن روي لکه یا مالت چسبیده 

روي سـطح اسـت . بدین منظور ، سـطح لکه سـیمانی را توسـط 

اسپري نمودن توسط محلول لکه بر سیمان اشـباع نمایید و 30 تا 

40 دقیقه صـــبر نمایید تا پیوند مولکولی بین ذرات ســـیمانی 

شکسـته شود ( سطح مالت بصـورت شکرك خواهد شد ) سپس 

مجدد یک مرحله دیگر، محلول را روي سـطح اســپري نمایید و 

پس از 10 الی 15 دقیقه توسط آب بشوئید.

پاك کردن لکه مالتهاي بندکشـی از روي سطوح کاشی و 

سرامیک :

براي زدودن لکه هاي مالت کاشـیکاري از روي سـطوح کاشـی و 

سرامیک ، محلول لکه بر سیمان را روي لکه سیمانی تا حد اشباع 

،اسپري نموده  و پس از 30 الی 40 دقیقه پس از اجرا توسـط آب 

بشوئید.

باز کردن لوله هاي پر شده با سیمان و بتن :

جهت باز کردن لوله از بتن یا مالت به ازاي هر سـانتیمتر بتن می 

بایست حدود 0/5  لیتر حالل بتن استفاده کرد یعنی چنانچه 20 

سـانتیمتر بتن داخل لوله باشـد باید 10 لیتر محلول پاك کننده 

سیمان مورد اسـتفاده قرار گیرد. در این حالت ابتدا محلول داخل 

لوله ریخته شده و پس از 20 الی 30 دقیقه با کمک فشــــار آب 

شیلنگ یا پمپ آب یا فرچه، لوله را خالی کنید و مجدد محلول را 

داخل لوله بریزید و پس از 30 دقیقه مجدد بشوئید و پاك نمایید  

این عمل را تا جایی ادامه دهید که لوله کامال تخلیه شود.
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توري شبکه اي از جنس فایبر گالس

مسلح سازي مالتهاي سطحی

Fiber Glass Mesh

مِش فایبر گالس

شرح

استفاده از پوشش هاي سطحی جهت عایقکاري و ایزوالسـیون و 

تعمیرات سطحی با متریال گوناگون بصــورت گســـترده اي در 

اعضاي مختلف سازه اي رایج است . این مواد معموال در دو یا چند 

الیه روي سطح اجرا شده و عمر مشخصـی دارد و عوامل محیطی 

می تواند به مرور زمان موجب تضعیف و از بین رفتن این پوششها 

شود. با کمک تکنولوژي هاي نوین می توان عایق هاي سطحی را 

نیز همانند بتن مسلح نمود تا کیفیت و دوام باالتري داشته باشد . 

یکی از این محصوالت نوین براي مسلح سازي عایق هاي سطحی 

مش فایبر گالس است. مش فایبرگالس محصــــولی کار آمد به 

شکل توري است که بصورت کامپوزیتی و از الیاف شیشـه، همراه 

با مواد پایه پلیمري و الیاف شیشــه که بعنوان تقویت کننده مواد 

پلیمري می باشد، تولید می شود. وظیفه مش فایبرگالس مسـلح 

نمودن انواع مواد عایقکاري و پوشـــش هاي ایزوالســـیون روي 

سـطوح مختلف مانند  اسـتخرها و مخـازن و ســطوح بتنی و بام 

است. به سبب طـراحی خاص مش فایبرگالس، این محصــــول 

تحمل فشارهاي هیدرولیکی بسـیـار باالیی را دارا می باشد. براي 

تقویت و مقاوم سازي سازه، بســیارکاربردي و مناسب است. عمر 

مش فایبرگالس به اندازه عمر مصـــالح قابل استفاده با مش بوده 

است و می توان از آن در کلیه مراحل ساخت اسـتفاده نمود. مش 

فایبرگالس، استحکام، مقاومت کشـشـی و فشـاري و خمشـی را 

فوق العاده باال برده و می توانـد به راحتی گوشـــه ها و کنج هاي 

دور از دسترس را پوشش دهد. با توجه به این خاصیت ویژه، نقش 

به ســـزایی در اجرا با انواع مـواد آب بنـدي اســـتخر در نواحی 

ماهیچه و محل تالقی دیواره و کف استخر دارد.

خواص و اثرات

مقاومت شیمیایی باال در برابر اسیدها و بازها

داراي عمر طوالنی برابر با عمر سازه

عدم تاثیر قارچ و باکتري و حشرات موذي روي مش فایبر گالس 

بدلیل عدم جذب رطوبت متورم می شود ولی کش نمی آید.

حفظ نیروي مکانیکی مطلوب در محیط هاي مرطوب

 عایق قوي الکتریکی

 داراي استحکام کششی و االستیسیته عالی 

مقاومت عالی در برابر حرارت

مقاومت باال در بازه هاي دمایی مختلف

 غیر قابل اشتعال بدلیل طبیعت غیرآلی

داراي  انبساط حرارتی پایین و هدایت حرارتی باال

کاربردها

مناسب براي ترمیم سطوح بتنی و درزها و شکافها 

قابلیت مقاوم سازي مصالح ساختمانی 

مناسب براي تقویت و تثبیت مواد عایق و قیر 

قابلیت تقویت بافت طبیعی سنگ در سنگ بري ها

قابلیت ضد زلزله نمودن سازه ها با مصالح قیر یکپارچه

مناسب براي تقویت نماهاي سنگ مرمر 

محصولی کارآمد براي زیرسازي، هنگام نصب سنگ، کاشی و سرامیک  

افزایش مقاومت کششی و استحکام مصالح ساختمانی

مناسب براي  تقویت اتصاالت و نقاط تالقی دیوارها 

قابلیت  اسـتفاده در زیر ســقف ســوله ها به جاي توري هاي  

فلزي

 مناسب براي تقویت سقف و دیوارهاي گچی و سـیمانی و بتنی و 

پیش ساخته

ایجاد بافت یکپارچه در دیوارها و کف ها جهت جلوگیــــري از 

ترك



15

 روش مصرف

استفاده به عنوان الیه زیرین : مش فایبر گالس را روي سطح 

قرار داده و عایق مورد نظر را روي آن اجرا می نمایند.

استفاده به عنوان الیه میانی : ابتدا الیه اول عایق اجرا شـده و 

میزان مصرف

این محصـول جزء مواد سمی و خطرناك براي انســان و محیط 

زیست نمی باشد.

هنگام استفاده از عینک و دستکش مناسب استفاده شود.

ایمنی

میزان اسـتفاده از مش فایبر گالس برابر با سـطح مورد نظر براي 

پوشش دهی است.

بسته بندي                            

در رول هاي به عرض 1متر و 50 سانتیمتر  و طول 50 متر تولید و

 عرضه می شود

مکانیزم عملکرد

مش فایبر گالس مانند یک توري با شـبکه هاي مربعی می باشـد 

که هنگام اجراي عایقها و مالتهاي سطحی بین دو الیه قرار گرفته 

و موجب مسـلح شدن پوشش سطحی می شود. مش فایبر گالس 

با وزن ها و چشـمه هاي مختلف تولید میشـوند که هر کدام براي 

کاري مناسب هستند .

امکان پذیر نمودن اسـتفاده از الیه هاي نازکتر مالت و پالسـتر 

در دیوارها  و کف ها و ایجاد پیوستگی بیشتر  

سـازگاري با رزین هاي مختلف براي تقویت کف ها و ســطوح 

ساختمانی 

قابل اسـتفاده بر روي کلیه سـطوح قبل از عملیات بتن کاري و 

گچ کاري 

مناسب براي تعمیر ترك ها در انواع سطوح و پیشـــــگیري از 

بوجود آمدن مجدد آنها

پس از گیرش اولیه و قبل از خشک شدن ، درست زمانی که هنوز 

دست به سطح می چســــبد مش فایبر گالس را روي سطح قرار 

داده و الیه دوم را اجرا می کنیم.
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جایگزین میلگرد جهت مسلح سازي بتن

افزایش سختی و مقاومتهاي مکانیکی بتن

Poly Propylene Yarn

الیاف پلی پروپیلن

شرح

الیاف پلی پروپیلن جهت تقویت و مســــلح کردن بتن و مخلوط 

سیمانی و گچ کاربرد گســترده اي دارد . مصــرف این نوع الیاف 

باعث افزایش مقاومت خمشی ، کششی ، برشی و سایشی بتن می 

شود . با افزودن این ماده خاصیت پیوسـتگی بتن افزایش، خواهد 

یافت . الیاف پلی پروپیلن هنگام مخلوط شـدن با بتـن تنها باعث 

ته نشـین شدن و افزایش وزن بتـن نمی شود بلکه محیط قلیایی 

بتـن را از بین می برد . این نوع الیاف با ســــه برش 6 و 12 و 18 

میلی متـر جهت مصارف بتـن و با برش طولی 6 میلی متـر جهت 

مالت هاي گچی و نازك تولید می شـــود . الیاف پلی پروپیلن در 

تولید جداره هاي بتنی با ضخامت کم کاربرد گسترده اي دارد ، به 

دلیل اینکه در اینگونه قطعات امکان اســـــتفاده از میلگردهاي 

تقویتی مرسوم وجود ندارد و الیاف پلی پروپیلن نقش مســـــلح 

کننده این مقاطع را بر عهده دارد. الیاف پلی پـروپیلن به تنهایـی 

در برابر آتش و نور خورشید و اکســیژن مقاومت پایینی دارد ولی 

وقتی در مالت و یا بتن قرار می گیرد، در واقع نوعی پوشــــــش 

محافظ برایش ایجاد می شود، که به حداقل شدن حســاسیت در 

مقابل آتش و دیگر اثرات محیطی کمک می کند..

خواص و اثرات

کاهشت رك هايپ الستیک وت رك هايب تن سخت شده 

کاهشت رك خوردگین اشیا ز رطوبت وت غییر دما

افزایش مقاومت قلیایی

افزایش مدول االستیسیته بتن

نقطه ذوب نسبتاً باال

بهبود خواص مکانیکی بتن

جایگزین مناسب براي میلگردهاي حرارتی

افزایش خواص پیوستگی و چسبندگی بتن

جلوگیري از ترك هاي ناشی از انقباض بتن

افزایش ظرفیت جذب انرژي در کشش و خمش

افزایش مقاومت بتن در برابر ضربه 

افزایش قابلیت شکل پذیري بتن

افزایش دوام و طول عمر بتن

کاربردها

مناسب براي تولید بتنی شکل پذیر 

مناسب براي تولید بتنی با مقاومت ضربه اي و سایشـــــی باال 

تولید بتن ضد حریق

امکان اجراي بتن مسلح بدون مصرف میلگرد

 مناسب براي تولید بتن مسلح با ضخامت کم، بدون آرماتور

قابلیت استفاده در مالت شاتکریت

مناسب جهتا ستفاده درب تن هاي آماده وت ولید قطعاتپ یش ساخته

مناسب جهت تولید ورق هاي سیمانی

مکانیزم عملکرد

افزودنا لیافب ه مخلوطب تن، خواص چسبندگی فیزیکی و شیمیایی و 

اصطحکاکیب تن را ا فزایش می دهد. در واقعا لیافپ لیپ روپیلن داخل 

ماتریسب تنیب ه عنوانی کت قویت کنندهی اب ها صطالح مســلح کننده 

عمل می کند وا ز گسـیختگی وت رك خوردگیب تن جلوگیري می کند و 

درت رك خوردگی هان قشپ ل واسطب ین دوت رك را ا یجاد می کند.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت 

رنگ

وزن مخصوص

محدوده ذوب

درصد ازیاد طول

غوطه وري در آب 

 درصد ازیاد طول 

مقاومت کششی

0/91 3gr/cm

رشته هاي در هم تابیده شده و تارهاي شبکه اي

در رنگهاي مختلف

 165 درجه

%80

3 تا 5 ثانیه 

2 برابر

400mpa
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میزان مصرف

 روش مصرف

الیاف پلی پروپیلن را می توان در هر زمان به بتن اضافه نمود . 

معموالً الیاف PP را ابتدا با سنگدانه مخلوط کرده و سپس آب 

به آن اضافه می شود . 

مـی توان الیاف PP را با آب طـــرح اختالط مخلوط کــرده و 

سپس این آب را به مالت خشــــــک اضافه نمایید که در این 

صورت می بایست براي رسیدن به مخلوطی یکنواخت و همگن 

3 تا 4 دقیقه همزدن را ادامه دهید . 

الیاف PP را می توان به تدریج داخل میکســـر ریخته و عمل 

همـــزدن با دور تند را باید تا حدي ادامه داد که از پخش کامل 

الیاف PP در داخل بتن اطمینان حاصل شود .

نکته : معموال الیاف پلی پروپیلن اسـالمپ را کاهش می دهد . 

بخصوص در صورت زیاد بودن حجم مصـرفی و همچنین طول 

بیشـــتر الیاف ، کارایی بتن کاهش خواهد یافت . بدین منظور 

پیشـــنهاد می شود که به همراه الیاف، از فوق روان کننده بتن 

جهت روانسازي مخلوط و افزایش کارپذیري استفاده شود.

الیاف پالستیکی بتن جز مواد سمی و خطرناك نمی باشد، ولی 

به لحاظ تجزیه پذیري دیرهنگام مواد مصـــنوعی پلیمري در 

طبیعت ، در صورت قرارگیري در طبیعت براي محیط زیســت 

مشکل آفرین خواهد شد.

در صورت بلعیده شدن به پزشک مراجعه شود.

در هنگام کار از دستکش مناسب استفاده شود.

این ماده آتش زاست.

ایمنی

میزان مصـــرف الیاف پلی پروپیلن با توجه به نوع المان سازه اي 

متغیر است . مقدار متوسط مصـرف الیاف پلی پروپیلن با توجه به 

بسته بندي                            

نگهداري

مدت : دو سال در بسته بندي اولیه

شرایط : دور از تابش مستقیم نور خورشید و رطوبت

دماي نگهداري : بین 10+ الی 30+ درجه

کیسه 20 کیلویی

عملکرد مورد نظـر از 1 تا 3 کیلوگـرم در هـر متـر مکعب متغیـر 

است . به عنوان مثال مقـدار متوسط مصــرف الیاف پلی پروپیلن 

در دال ها حدود یک کیلوگرم در هر متر مکعب است .
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الیاف پالستیکی بتن

FiberPlast50

شرح

الیاف پالسـتیکی بتن، از تولیدات نوین در حوزه الیاف هاي مورد 

استفاده در بتن ریزي است و از نظر اقتصادي بسیار مقرون صرفه 

است . این محصـول داراي خصـوصیات ویژه اي است و جایگزین 

مناسبی براي میلگرد در برخی از سازه هاي بتنی می باشد. الیاف 

پالســتیکی بتن ، از یک ســـاختار پلیمري طبیعی با پیوندهاي 

یکسان پروپیلن تولید شده است و با داشتن ظاهري مانند نمودار 

سینوسی، به منظور مهار بهتر در ماتریس سیمانی و طول گیرایی 

باال در بتن، طراحی و تولید شده اسـت . الیاف پالسـتیکی کاربرد 

ویژه اي در کفسـازي بتنی دارد و جایگزین مناسبی براي میلگرد 

در کفسـازي به شمار می آید. این محصـول موجب کاهش جمع 

شدگی بتن تازه و سخت شـده و افزایش مقاومت در برابر ضـربه و 

خســــــتگی بتن خواهد شد. الیاف پالستیکی بتن موجب دوام 

طوالنی مدت و افزایش خواص و بهبود پارامترهاي ســــازه اي و 

همچنین کنترل ترك هاي ثانویه یا حرارتی بتن خواهد شد.

خواص و اثرات

قیمت پایین تر نسبت به ساخت بتن مسلح با آرماتور

افزایش مقاومت کششی ، برشی و خمشی بتن

عدم ایجاد خوردگی در بتن به لحاظ نوع مواد اولیه ( پلیمر)

ممانعت از ایجاد ترك هاي حرارتی در بتن

باال رفتن دوام بتن در برابر خستگی

افزایش مقاومت بتن در برابر ضربه

از  ناشی  تنش هاي حرارتی  برابر  در  بتن  مقاومت  افزایش 

بتن چروك خوردگی 

ایجاد پل واسط ما بین ترك ها و درزها

افزایش مقاومت هاي دینامیکی بتن

افزایش قابلیت پایداري بتن در برابر کشش

افزایش پایایی بتن در برابر شوك حرارتی و انفجار

پایداري و جذب انرژي خمشی در مدت طوالنی

افزایش مقاومت در برابر لرزه و بارهاي زنده

سهولت اجرا و اختالط با بتن

کاربردها

مناسب براي اجراي انواع کفسازي صنعتی و غیر صنعتی

مناسب براي شاتکریت بتن

مناسب براي ساخت و تولید دیوار و قطعات پیش ساخته بتنی

مناسب براي استفاده در دیواره تونل ها و حفاري معادن

قابل استفاده در عرشه پل هاي فلزي و بتنی

مناسب براي استفاده در بتن ریزي سقف هاي عرشه پوالدي

مناسب براي تولید بتن جهت روسازي راهها و فرودگاهها

قابل استفاده در کفسازي انبارهاي نظامی و نیروگاهها

قابلیت تولید بتن با مقاومت ضربه اي و سایشی باال

اجراي سازه هاي بتنی و نظامی و هسته اي

مناسب براي میکس در مالتهاي ترمیمی

مکانیزم عملکرد

تاثیر الیاف پالســــتیکی بتن بر افزایش دینامیکی مالت ، تا حدود 

زیادي به واکنش بین مالت سیمانی و الیاف بســـتگی دارد، که در 

نتیجه این واکنش ها می توان به افزایش چســـــبندگی فیزیکی ، 

شـیمیایی و اصـطحکاکی و مهار مکانیکی ناشـی از تغییر شـکل در 

الیاف و یا تغییر شکل هندسی آن نام برد .

در واقع الیاف داخل ماتـریس بتنـی به عنوان یک تقویت کننده و یا 

به اصطالح مســلح کننده عمل می کند و از گســـیختگی و ترك 

خوردگی بتن جلوگیري می کند و در ترك خوردگی هاي احتمالی 

نقش پل واسط بین دو ترك را ایفا می کند.

جایگزین میلگرد جهت مسلح سازي بتن

افزایش سختی و مقاومتهاي مکانیکی بتن

FI
B
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مشخصات فیزیکی و شیمیایی

جنس

رنگ

وزن مخصوص

قطر معادل 

مقاومت کششی

جذب آب

نقطه ذوب    

0/9 3gr/cm

 پالستیک

سفید – رنگی

0/9 mm

500

صفر

172 درجه

 روش مصرف

الیاف پالستیکی را به روشـهاي مختلف می توان به مخلوط بتنی 

یا مالت شاتکریت اضافه نمود :

    افزودن الیاف پالستیکی بتن در کارخانه محل ساخت بتن

    افزودن در محل پروژه ( ساخت بتن دستی )

    افزودن به تراك میکسر در محل پروژه

نکته : دقت شـــــود به ازاي هر متر مکعب بتن باید حداقل یک 

دقیقه عملیات میکس انجام شــود تا الیاف پالســـتیکی کامالً با 

مخلوط بتنی ترکیب شود و بصــورت یکنواخت در همه جاي آن 

پخش شود.

میزان مصرف

الیاف پالستیکی بتن جز مواد سمی و خطرناك نمی باشد، ولی 

به لحاظ تجزیه پذیري دیرهنگام پالســــتیک در طبیعت ، در 

صورت قرارگیري در طبیعت براي محیط زیست مشـکل آفرین 

خواهد شد.

در صورت بلعیده شدن به پزشک مراجعه شود.

در هنگام کار از دستکش مناسب استفاده شود.

این ماده آتش زاست

ایمنی

با توجه به نوع سازه ، مقدار متوسط مصـــرف الیاف پالستیک با 

توجه به عملکرد مورد نظـر از 2 تا 4 کیلوگرم در هـر متـر مکعب 

متغیر است . 

بسته بندي                            

نگهداري

مدت : دو سال در بسته بندي اولیه

شرایط : دور از تابش مستقیم نور خورشید و رطوبت

دماي نگهداري : بین 10+ الی 30+ درجه

کیسه 20 کیلویی
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Steel Fibers

الیاف فلزي

جایگزین میلگرد جهت مسلح سازي بتن

افزایش سختی و مقاومتهاي مکانیکی بتن

شرح

امروزه مسلح سازي بتن با کمک الیاف هاي فوالدي آلیاژي، مورد 

استقبال فراوانی قرار گرفته است و در بســـیاري موارد جایگزین 

میلگرد شده و بافتن شبکه هاي میلگردي براي تولید بتن مسـلح 

را منتفی می کند. علت اســـتفاده از الیاف فوالدي آلیاژي، ایجاد 

مزایاي بیشـمار فنی و اقتصــادي الیاف فوالدي آلیاژي براي بتن 

می باشد . در کشــورهاي صنعتی و پیشــرفته، استفاده از الیاف 

فوالدي آلیاژي مورد استفاده گســترده اي قرار گرفته است و در 

ایران نیز مدتی است که استفاده از این محصـــول جهت ساخت 

بتن مســلح بدون آرماتور شروع شده است . مفتول هاي فوالدي 

بتن ، مفتول هاي کم کربن با کارایی باال می باشـند که بعلت دارا 

بودن مقاومت کشـشــی باال هنگام مخلوط شدن با بتن ، بخوبی 

پخش شده و خواص مکانیکی آنرا بهبود می بخشند و به فرم هاي 

متفاوتی تولید میشـــود . یکی از خواص مهم الیاف بتن مقاومت 

دادن به بتن در مقابل شکســــــتن و ریزش میباشد . تأثیر قابل 

مالحظه اي که الیاف بتن بر روي بتن دارد این است که استحکام 

شکسـت را به تأخیر انداخته و آنرا کنترل میکند . با افزودن الیاف 

به بتن خاصــیت شـــکنندگی بتن کاهش پیدا کرده ، در نتیجه 

قابلیت تحمل آنرا در برابر اسـتفاده هاي مکرر ، شـوك ، ضـربه و 

سایش افزایش می دهد . مهمترین تأثیر بکارگیري این محصـول 

در بتن ، تأخیر و کنترل شکست در آن می باشد .

خواص و اثرات

کاربردها

مناسب براي تونل سازي و جاده سازي

مناسب برايا جراي کف  پارکینگ ها

مناسبب رايا جراي  کف سازي کارخانجات صنعتی ،  سالن ها وا نبارها

مناسبب رايا جراي  کفپ وش جاده ها 

قابلیت مقاوم سازي ساختارهاي دریایی ضعیف شده مثل فانوس 

دریایی

 مناسب براي محافظت و مقاوم سازي دیواره پل ها

مناسب براي پایدار سازي صخره هاي شیب دار

مناسب براي بتن ریزي سقف هاي عرشه پوالدي 

مناسب براي ترکیب با گروت آماده و مسلح سازي گروت

مکانیزم عملکرد سهولت اختالط و سرعت باالي اجرا

کاهش نیروي انسانی جهت آرماتور بندي

صرفه جویی در زمان بافتن شبکه میلگردي

حذف میلگرد از ساختار بتن مسلح

صرفه جویی در زمان اجراي پروژه

بدون ایجاد مشکل در فرایند انتقال بتن به کمک پمپ

بتن مسـلح شده به کمک الیاف فوالدي آلیاژي شامل یک جسـم  

بتنی ساخته شده  از سیمان، سـنگدانه ها ، آب و درصـدي الیاف 

فوالدي آلیاژي میباشد، که بصـــورت  درهم و کامالً اتفاقی و در 

جهات مختلف در مخلوط بتنی  پراکنده شده اند . و به این ترتیب 

بتن را مسلح نموده اند . 

افزایش ماندگاري و دوام و پایداري بتن به مرور زمان

مقاومت باال در برابر فرسایش و خوردگی   

تشدید انسجام بتن با توزیع الیاف آلیاژي     

ایجاد نیروي پس تنیدگی بعد از وقوع انفجار 

بهبود مقاومت و جلوگیري از سستی در زمان زلزله

افزایش مقاومت در برابر ترك هاي بعد از خشک شدن

جلوگیري از ترك ( کنترل ترك ) با انقباض پالستیکی ترك ها

مقاومت در برابر انفجار بســیار باال ( انجام اصالح در شکســت 

ترك ها )

کاهش ضخامت بتن با توجه به ویژگیهاي بتن 
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مشخصات فیزیکی و شیمیایی

الیاف چسبیده به صورت نواريشگل ظاهري

 روش مصرف

الیاف فوالدي آلیاژي در هنگام سـاخت بتن در کارخانه و یا ســر 

پروژه به ترکیب بتن آماده افزوده می شــــــود و به ازاي هر متر 

مکعب بتن، می بایســـت حداقل 1 دقیقه عملیات میکس انجام 

شود . بهترین زمان افزودن الیاف فوالدي آلیاژي به طرح اختالط 

بتن در مراحل میانی می باشد.

میزان مصرف
میزان مصــرف الیاف فوالدي در هر متر مکعب بتن، عموماً 17 تا 

18 کیلوگرم می باشد.

بسته بندي                            

کیسه 20 کیلویی

استاندارد

وزن مخصوص

مقاومت کششی

1/9 3gr/cm

بوسیله دوختنیرويپ یوندي قوي درب تن

کمتر از 0/06 درصدمیزان جمع شوندگی

700-1200 mpa
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Santetic fiber

الیاف سنتتیک

جایگزین میلگرد جهت مسلح سازي بتن

افزایش سختی و مقاومتهاي مکانیکی بتن

شرح

اســــــتفاده از الیافهاي گوناگون به عنوان جایگزین میلگرد در 

ساخت بتن مسلح، سالهاست که در کشورهاي اروپایی و پیشرفته 

دنیا در حال استفاده است . در کشــــور عزیزمان ایران نیز مدتی 

اسـت که جایگاه خود را در سـازه هاي بتنی پیدا نموده اســت و 

مورد مصـــرف قرار می گیرد . الیاف هاي مورد استفاده در بتن با 

جنس ها و شکل هاي مختلف طراحی و تولید می شوند . در حال 

حاضـر یکی از با کیفیت ترین الیاف هاي مورد اســتفاده در بتن، 

الیاف سنتتیک است که از مواد مصـــــنوعی تولید شده و داراي 

خواص پلیمري است. الیاف بتن از جنس سـنتتیک با پیوند دادن 

مونومرها به پلیمر ، طی فرایندي با نام پلیمریزاســیون تولید می 

شود. الیاف سنتتیک یکی از قویترین و بهترین الیاف هاي موجود 

جهت ترکیب بتن می باشد و پس از ترکیب با بتن خواص ویژه اي 

را براي بتن ایجاد می کند. الیاف سنتتیک نســبت به الیاف هاي 

مشابه، داراي مقاومت کششـی باالتري است و مقاومت کشـشـی 

این نوع الیاف 650 مگا پاسکال ، یعنی دو برابر میلگرد است. 

خواص و اثرات

کاربردها

مکانیزم عملکرد مقاومت باال در برابر کشش حدود 2 برابر میلگرد

مقاومت باال در برابر اسیدها و بازها

مقاومت باال در برابر پوسیدگی

مقاومت باال در برابر اشعه ماوراء بنفش

پیوند مکانیکی قدرتمند با بتن

ایجاد تقویت چند بعدي در بتن

مقاومت مناسب در برابر تنش هاي خستگی و حرارتی

قابلیت باربري پس از ایجاد ترك احتمالی در بتن

ممانعت از گسترش ترك در بتن

ممانعت از گسترش ترك هاي پالستیک

الیاف سنتتیک بصــورت رشته هاي در هم تنیده تولید می شود و 

داراي عملکرد و خواص بســـــیار مطلوب براي استفاده در بتن و 

تولیدات بتنی به منظور جلوگیري از ترك خوردگی می باشــــد. 

الیاف سـنتتیک  به عنوان بهترین جایگزین مش و میلگرد در بتن 

مورد استفاده قرار می گیرد .  الزم بذکر است که بدانید در هر کیلو 

گرم از الیاف سـنتتیک 220 هزار رشـته الیاف در هم تنیده شـده 

قرار دارد . مقاومت کشـــــشـــــی الیاف سنتتیک  حدود 650 

مگاپاسکال ، یعنی  2 برابر میلگرد میباشد . این الیاف به تنهایی در 

بتن مخلوط می شود و بهترین جایگزین میلگرد در بتن است.

مقاومت باال در برابر سایش و تورق

افزایش استحکام و دوام بتن

بهترین جایگزین مش و آرماتور در بتن

افزایش سرعت اجرا و صرفه اقتصادي

مناسب براي کفسازي هاي صنعتی 

قابلیت بتن ریزي سقف هاي عرشه پوالدي

مناسب براي تولید قطعات پیش ساخته بتنی

مناسب براي پاشش و شاتکریت بتن

مناسب براي میکس با کلیه مخلوط هاي بتنی

مناسب براي کفسازي انبارها و گاراژها

مناسب براي استفاده در بتن غلتکی

مناسب براي تولید بتن کف پارکینگ ها

مناسب براي تولید لوله هاي فاضالب

مناسب براي تولید اجزاي پیش ساخته تونل
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مشخصات فیزیکی و شیمیایی

50 میلیمترطول

 روش مصرف

الیاف سنتتیک را می توان در هر زمان به بتن اضافه نمود . 

معموالً الیاف سنتتیک را در ابتدا اختالط ، با سـنگدانه مخلوط 

کرده و سپس آب به آن اضافه می شود . 

الیاف سنتتیک می توان را با آب طــرح اختالط مخلوط کرده و 

سپس این آب را به مالت خشــــــک اضافه نمایید که در این 

صورت می بایست براي رسیدن به مخلوطی یکنواخت و همگن 

3 تا 4 دقیقه همزدن را ادامه دهید . 

الیاف سنتتیک را می توان به تدریج داخل میکســــر ریخته و 

عمل همــــزدن در دور تند را تا حدي ادامه دهید که از پخش 

کامل الیاف سنتتیک در داخل بتن اطمینان حاصل شود .

میزان مصرف

مدت : دو سال در بسته بندي اولیه

شرایط : دور از تابش مستقیم نور خورشید و رطوبت

دماي نگهداري : بین 10+ الی 30+ درجه

میزان مصــــرفا لیاف سنتتیکب ات وجهب هن وعا لمان هاي  سازها ي 

متغیرا ست. ا ما میزان متوسط مصـــــرفا لیاف سنتتیکب ات وجهب ه 

عملکرد موردن ظـرا ز 10ت ا 15 کیلوگرم در هر متر مکعب متغیرا ست.  

بسته بندي                            

کیسه 20 کیلویی
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0/8قطر 

تراکم

مقاومت کششی 

230 درجه سانتیگراددرجه ذوب 

ضریبا رتجاعی 

جذب آب 

650mpa  

0/91

350mpa  

 0/01%تا %0/02

نگهداري

الیاف سنتتیک بتن جز مواد سـمی و خطرناك نمی باشـد، ولی 

به لحاظ تجزیه پذیري دیرهنگام مواد مصــــنوعی پلیمري در 

طبیعت ، در صورت قرارگیري در طبیعت براي محیط زیســت 

مشکل آفرین خواهد شد.

در صورت بلعیده شدن به پزشک مراجعه شود.

در هنگام کار از دستکش مناسب استفاده شود.

این ماده آتش زاست.

ایمنی
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