
فناوریهاي نوین بتن و ساختمان

کفسازي



1

کفسازي 

کفپوش ســــــــیمانی

تراز کننده ســـــــیمانی

پودر ســـــخت کننده کف

کفپوشا پوکسی (الیه زیرین)

کفپوشا پوکسی (الیه میانی)

کفپوشا پوکسی (الیهن هایی)



مالت آماده و مقاوم جهت انواع کفسازي بتنی

روانی و مقاومت باال

2

شرح

کاربردها

خواص و اثرات

مکانیزم اثر

ساخت طرحا ختالط مالت یا بتن، براي کف سـازي بتنی با توجه به 

میزان تردد و نیروهاي وارده و نوع کاربري بســیار حســاس و حائز 

اهمیت می باشد. کف سازي بتنی براي محل هاي پر تردد و صنعتی 

مانند پارکینگهاي عمومی و کارخانجات صنعتی و مراکز خرید و ... 

ا ي در نظر گرفته شود، که داراي مقاومت کافی در برابر  باید به گونه

ا نســــــــجام و تراکم باال و  نیروهاي وارده، باشد و در عین حالا ز

نفوذپذیري پایین برخوردار باشد. بدین منظور مالت کفســازي با 

ا ي  ا ســت. عنوان مالت کفپوش ســیمانی، فرموله و تولید شــده

محصــــــول می تواند جایگزین مالت یا بتن هاي معمولی شود و 

ا ي را در کفســازي حاصل نماید. مالت کفپوش  خصـوصیات ویژه

سیمانی با توجه به نوع دانه بندي و فرموالسیون ویژه خود، سطحی 

ا ز بتن معمولی را در  صاف و زیبا همراه با مقاومت بســــــیار باالتر

دسترس قرار خواهد داد . همچنینا ین محصــولا ز روانی مطلوبی 

ا سـت که نیاز به عملیات ویبره  براي جاري شـدن در کف برخوردار

ا نقباض می  کف را کاهش می دهد . کفپوش ســیمانی، مالتی فاقد

ا يا ست، که مشکالتی نظیر ترك  باشد و دارايا نبساط کنترل شده

ا ز دسـت دادن  ا ثر ا نقباض و جمع شـدگی بتن را در ا ثر خوردگی در

آبا ختالط بتن ، منتفی می کند . کفپوش ســـــیمانی، مقاومتی 

ا لی 70 مگا پاسکال را دارا می باشد و سطحیا کسـپوز و  حدود 60 

ا ز  ا یجاد خواهد نمود . ا نواع نیـــروهاي وارده را  مقاوم در بــرابـــر

خصـوصیات مالت آماده کفپوش سیمانیا ینا ست که می توان در 

ا فزودن پیگمنت رنگی ، مالت آماده  کارخانه و یا در ســـر پروژه با 

ا ز زیبایی  رنگی براي کفســــازي تولید نمود که عالوه بر مقاومت،

رنگی و بصري نیز برخوردار باشد.

دارايا نبساط کنترل شده 

ب دونا نقباض و جمع شدگی درا ثرا ز دست دادن آب

سهولتا ختالطب ا آب و سهولتا جرا

عدما یجاد گرد و غبار در هنگاما ختالطب ا آب

حصول روانی مطلوبب دونن یازب ه موادا فزودنی روانساز

سرعت سخت شدن بسیار باالتر نسبت به مالتهاي معمولی 

مقاومت عالی  در برابر سیکل هاي ذوب و یخبندان

مقاومت مناسب در برابر نفوذ آب و عوامل مخرب محیطی

 ایجاد سطحی صاف و درعین حال غیر لغزنده

مناسـب برايا نجام عملیات کف ســازي کارخانجات و ســالن هاي 

صنعتی 

قابلیتا جرا در کف سالن هاي ورزشی  و محوطه آنها

مناسب براي بتن ریزي کف تفرجگاه ها و محل هاي پر تردد

 مناسب براي کفسازي سردخانه ها

قابلیتا جرا به عنوان مالت کفسازي در نیروگاه ها و پاالیشگاه ها

ا یستگاه هاي راه آهن  و  مترو مناسب جهتا جراي بتن کف در

مناسب براي کفسازي فرودگاه ها و بنادر 

مناسب براي مرمت و بازسازي کف هاي قدیمی آسیب دیده

ب ندي  ب ا دانه مالت کفپوش سـیمانیا ز ترکیب سـیمان ، سـنگدانه

ا فزودنیهاي فاقد  ا لیاف پلی پروپیلن ، مواد روان کننده و مشــخص ،

ا ســـــت که هر کدامب هن وبه خود  انقباض، فرموله و تولید شــــده

ا ي را در کفســازيا یجاد می کند. سنگدانه هاي  خصـوصیات ویژه

ن یز  دانهب ندي شده، موجب یکنواختی مالت شده و مواد روان کننده

موجبا یجاد روانـی مطلوب در مالت و همــزمانا مکان کاهش آب 

ن هایت موجبا فزایش مقاومتب تن کف  اختالط می شـــــوند و در

خواهند شد.  وجودا لیاف پلی پروپیلن در فرموالسـیون تولید مالت 

ا فزایش داده و  کفپوش ســیمانی، مقاومتهاي مکانیکیب تن کف را 

ا یجاد  ب ا  ا ین مالت ، همچنین وجود مواد منبسـط کننده در ساختار

ا نقباض  ا ثرات مخرب حاصلا ز جمع شدگی و انبساط کنترل شده ،

ا ثرا ز دست دادن آبب ه وجود می آید، جبران می کند. مالت را که در

Flooring mortar

کف پوش سیمانی
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 میزان مصرف

ب راي پوشش یک  هر کیسه 25 کیلوییا ز محصول کفپوش سیمانی،

متر مربعا ز کفب ه ضخامت 1 سانتیمتر کافیست.

ایمنی

این محصــول جزء مواد سمی و خطرناك براي سالمتی محیط 

زیست نمی باشد.

به هیچ عنوان نباید بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.

درصورت برخورد با پوست یا چشـــم باید با آب شیرین فراوان 

شسته شود.

درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

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 

نگهداري

کیسه 25 کیلویی

بسته بندي                            

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

2/4وزن مخصوص 3gr/cm

پودر

خاکستري

نداردیون کلر

حدود 8 PH

روش مصرف

سطوح مورد نظر براي اجراي مالت کفپوش سیمانی می بایست 

عاري از هرگونه گرد و غبار و چربی و آلودگی باشد.

در صورت وجود هر گونه آلودگی، با کمک فشار آب ( واتر جت ) 

و یا سند بالست نسبت به زدودن آلودگی ها اقدام نمایید.

چنانچه کفپوش سیمانی روي سطوحی اجرا می شود که جاذب 

آب هســتند، می بایســت از قبل،  آب پاشی شوند تا حدي که 

موقع اجرا، آب آزاد روي سطح وجود نداشته باشد.

ظرفی مناسب که ظرفیت ترکیب پودر آماده کفپوش سیمانی با 

آب را داشته باشد، انتخاب نمایید. 

حدود 3 لیتر آب در ظرف ریخته و در حالی که همزن مکانیکـی 

روشن است آرام آرام پودر را  اضافه کنید و تا حصـول مخلوطی 

همگن و یکنواخت فرایند میکس را  ادامه دهید . 

نکته : دقت نمایید که همیشــه پودر باید به آب اضافه شود و از 

ترکیب معکوس اجتناب فرمایید.

در صورت تمایل می توانید از میکســرهاي بزرگ براي ترکیب 

پودر و آب استفاده نمایید و در هر مرحله میزان بیشـتري مالت 

تولید نمایید.

مخلوط آماده را روي کف ریخته و توسط ماله برقی یا شمشـــه 

سطح را یکنواخت نمایید.

پس از گیــــرش اولیه مالت کف ، عملیات کیورینگ و عمل 

آوري بتن را آغاز نمایید و حداقل تا 48 سـاعت، سـطح بتن را 

مرطوب نگه دارید.

عملیات برش زدن بتن را براي ایجاد درز انبساط انجام دهید . 

نکته : درزهاي انبســاطی را در زمان مالت ریزي می توان با 

قالب بندي نیز ایجاد نمود.

در مرحله آخر براي ایجاد سـطحی زیبا و یکنواخت ، ســطح 

بتن کف را ساب بزنید.
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مالت آماده خود تراز شونده براي کفسازي

با خاصیت روانی فوق العاده

Floor Self Leveling

تراز کننده سطوح

شرح

کاربردها

خواص و اثرات

مکانیزم اثر

از مشکالت موجود براي نصب کاشی و سرامیک و یا نصب کفپوش 

هاي چوبی و دیگر مفروش کننده هاي کف ، ناهمواري ســطح زیر 

آیند می باشــد. عدم توجه به ناهمواري ســطح زیرآیند ،منجر به 

تشـکیل سطح ناهموار و  نا تراز خواهد شد که تصـحیح مجدد آن، 

مستلزم صرف هزینه هاي گزاف خواهد بود . استفاده از مالت هاي 

دستی جهت تراز نمودن سطح، فرایند سخت و زمانبري را به دنبال 

خواهد داشت و در اکثر مواقع نتایج مطلوبی به دسـت نخواهد آمد . 

بدین منظور مالتی آماده با خاصـیت خود تراز شـوندگی، فرموله و 

تولید شده است که می تواند در الیه نازك اجرا شـده و با خاصـیت 

خود تراز شوندگی خود ، بخوبی در سـطح مورد نظر پخش شـود و 

سطحی تراز و هموار ایجاد نماید. مالت تراز کننده سـطوح یا مالت 

خود تراز شونده، مخلوطی آماده و تک جزئی می باشـد، که با توجه 

به فرموالسیون ویژه خود، داراي روانی و روندگی مطلوبی می باشد 

و به راحتی سـطح را تراز می کند . از مالت خود تراز شــونده به دو 

منظور می توان استفاده نمود: استفاده عمده این محصــول جهت 

ایجاد بستر کاشیکاري و نصب کفپوش در الیه هاي نازك می باشد 

و مصارف دیگر مالت تراز کننده سطوح به عنوان الیه نهایی در کف 

سالن ها ، انبارها ، اتاق ها و ... می باشد.

قابلیت جریان پذیري و روندگی بسیار مطلوب

قدرت عالی پرکنندگی کلیه خلل و فرج

 قدرت چسبندگی عالی به انواع سطوح از جمله بتنی و گچی و ...

شباهت بسیار به سطح بتن از نظر رنگ

بدون نیاز به کیورینگ بعد از اجرا

 بدون انقباض و جمع شدگی در فرایند گیرش 

انعطاف پذیري بسیار زیاد

 مقاومت مناسب در برابر سیکل هاي یخبندان و ذوب

مقاوم در برابر نفوذ آب و عوامل مخرب محیطی

ایجاد سطحی صاف و  غیر لغزنده  

سهولت و سرعت اجرا باال

مناسب براي تراز نمودن سطوح مختلف 

قابلیت پر نمودن حفره ها و خلل و فرج موجود در سطح بتن

مناسب برايا یجاد سطح زیر آیند صاف و هموار، براي نصـــــب 

کاشی و سرامیک و کفپوش هاي آماده

 مناسب براي زیرسازي کفپوش هاي رزینی

قابلیتا ستفادهب ه عنوان الیهن هایی سالن ها،  کارگاهها، ا تاق ها وا نبارها و. .. 

این محصـولا ز سیمان و سنگدانه هاي میکرونیزه و مواد روانسـاز و 

رزین هاي فعال شونده و همچنین مواد منبســـط کننده، فرموله و 

ا ین ماده  با ریزشا ز یک سـو جریان می یابد و با  ا سـت . تولید شـده

توجه به روانی و قدرت جریان پذیري باالیی که دارد، در کل ســطح 

بصــورت یکنواخت پخش می شود. همچنین به دلیل  وجود رزین 

ا ین محصــولا ز  هاي فعال شونده در تولید مالت خود تراز شونده ،

پیوستگی و  چسبندگی بسـیار مطلوبی به سطح زیرآیند برخوردار 

است و متحمل نیروهاي فشاري باالیی خواهد بود . همچنین وجود 

مواد منبسـط کننده ، مشــکالت ترك خوردن مالت پسا ز سخت 

ا ز دست دادن آب را جبران می کند. ا ثرا نقباض و شدن را در

 قابلیت شستشو و نظافت بسیار آسان 

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

1/9وزن مخصوص 3gr/cm

پودر

خاکستري

نداردیون کلر

حدود 4 ساعت خشک شدن اولیه

7 روز خشک شدن نهایی

کمتر از %6 میزان جمع شدگی
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 میزان مصرف

میزان مصـرف مالت خود تراز شونده سطح، با توجه به ناهمواري 

ها و تخلخل هاي موجود در سطح متفاوت است . ولی در شـرایط 

نرمال براي هر متر مربع از سطح، با ضـخامت 1 میلیمتر حدود 2 

تا 3 کیلوگرم محصول تراز کننده سطح محصول مورد نیاز است.

ایمنی

این ماده جزء مواد سمی و خطرناك براي محیط زیســـــــت 

محسوب نمی شود.

به هیچ عنوان نباید بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.

هنگام اختالط و اجرا حتماً  از عینک و دستکش استفاده شود.

در صورت تماس با چشم سریعاً با مقدار فراوان آب شسته شود.

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 

نگهداري

کیسه 20کیلویی

بسته بندي                            

روش مصرف

سـطح زیر کار براي اجراي مالت خود تراز شــونده باید عاري از 

هرگونه آلودگی و نقاط سست و چربی و ... باشد.

در صــورت وجود هر گونه آلودگی در ســـطح ، ابتدا توســـط 

جاروهاي مکنده صنعتی، گرد و غبار سطح گرفته شود و سپس 

با اعمال فشــار آب ( واتر جت ) یا سند بالست، سطح را از وجود 

هرگونه آلودگی بزدایید.

ســطوح مورد نظر براي اجراي مالت تراز کننده ســـطوح، می 

بایســـــت قبل از اجرا با آب اشباع شوند تا حدي که سطح آب 

موجود در مالت را جذب ننماید . البته دقت نمایید که در هنگام 

اجراي مالت نباید آب آزادي روي سطح وجود داشته باشد.

ظرفی مناسـب که ظرفیت ترکیب پودر و آب را داشـته باشــد 

انتخاب نمایید.

به ازاي هر کیسـه 25 کیلوگرمی از پودر تراز کننده سطح 6 الی 

7 لیتر آب مورد نیاز می باشد.

ابتدا آب را داخل ظرف ریخته و در حالی که همزن برقی ( دریل 

+ پره ) روشن است پودر را کم کم اضافه نمایید و تا حصـــــول 

دوغابی همگن و یکنواخت عملیات میکس را ادامه دهید.

پس از میکس کامل ، حدود یک دقیقه مالت را در حالت ساکن 

قرار دهید تا هواي اضافی موجود در آن خارج شود.

دوغاب خود تراز شونده را روي سطح ریخته و توسط ماله شـانه 

اي روي سـطح پخش نمایید و در نهایت با کمک غلتک هواگیر 

سطح را هموار نمایید.

پس از رسیدن مالت به گیرش اولیه ، سطح تراز شده را به مدت 

24 الی 48 ساعت به کمک آب مرطوب نگه داشـته و کیورینگ 

نمایید.
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پودر پاششی رنگی بر روي بتن تازه

افزایش سختی سطوح بتنی

Hard Malat Powder

پودر ضد سایش

شرح

کاربردها

مکانیزم اثر

ا جراي بتن براي کفســــازي محل  اجراي بتن ضد سایش سخت و

هاي پر تردد و تحت نیروهاي وارده باال ، همواره معضـلی پیش روي 

ا نبارها و  ا ین موضوع به خصــــــوص در مجریان محترم می باشد .

کارخانجات صنعتی که عبور و مرور باال و سـنگین، مانند لیفتراك و 

ا ست . بتن سخت شده  کامیون و تریلی وجود دارد، به خوبی مشهود

همواره با مشکالتی مانند نفوذپذیري ، مقاومت سایشی کم ، ضعف 

ا ین موضوع در کف سـازي ها می  ا ست، که در برابر ضربه و ... مواجه

ا یجاد کند . بتن کف که  ا ي را براي کارفرما  تواند مشـــکالت عمده

تحت بارهاي زیاد قرار دارد، در صـــورت عدم پیش بینی در هنگام 

ا جرا ،قطعاً به مرور زمان دچار خرابی هاي سطحی و عمقی  ساخت و

بســـیاري خواهد شد که ترمیم و بازسازي آن پسا ز بهره برداري، 

هزینه هاي سنگینی را در بر خواهد داشت . جهت رفعا ین معضـل، 

محصــولی توانمند با عنوان پودر سخت کننده کف، تولید و به بازار 

ا ست که هنگاما جراي بتن تازه به روش خشکه پاشی  عرضه گردیده

روي سطح پاشیده می شود و توسط ماله موتوري روي سطح پخش 

می شود و موجبا فزایش مقاومت هاي فشاري و سایشـی و کاهش 

ا رتقاي بســیاريا ز خواص بتن کف خواهد شد. پودر  نفوذ پذیري و

سخت کننده کفا ز سیمان پرتلند و گرانول هاي سخت صـنعتی و 

ا سـت که  سـطحی صـاف و  افزودنیهاي ویژه، فرموله و تولید شـده

صـیقلی با خواص مکانیکی باالا یجاد می کند. پودر ســخت کننده 

کف باعث تقویت پیوستگی سطحی رویه بتن می شـود و همچنین 

ا ز مزایاي  ا ي بهسطح زیرین خواهد داشت . چسـبندگی فوقا لعاده

ویژه مالت ســخت کننده کفا ینا ســت که در رنگ هاي مختلف 

تولید می شود و عالوه بر سخت سازي و ضد سایش نمودن سـطح ، 

ا ســـاس  ا یجاد کند. بر می تواند همزمان ســطحی رنگی و زیبا را 

ا جراي  سالن ها و کارخانجات  اینمزیتا ین محصـول  در ساخت و

ا ستفاده قرار می گیرد . ا ي مورد  صنعتی بصورت گسترده

ایجاد کف مقاوم براي سالن هاي تولید پر تردد

مناسب براي اجرا در سطوح داخلی و خارجی سازه 

مناسب براي ساخت کف هاي سخت بتنی

مناسب براي کفسازي کارگاهها و کارخانجات صنعتی

مناسب براي کفسازي انبارهاي صنعتی

 مناسب براي اجراي کف پارکینگ هاي عمومی

 قابل استفاده در نیروگاه ها ، پاالیشگاهها و صنایع سنگین 

مناسب براي کفسازي آشیانه هواپیماها

مناسب براي اجراي بتن کف کارواش ها و گاراژها

مناسب براي اجراي کفسازي محیط هاي تجاري

مالت ضد سایش کف، از سیمان و سـنگدانه با دانه بندي خاص و 
گرانول هاي سخت کننده صنعتی و  افزودنیهاي خاص شیمیایی 
فرموله و تولید شده است. این محصــول پس از اجرا روي سطح ، 
کامال سخت شده و با توجه به فرموالسـیون ویژه خود سـطحی با 
مقاومت مکانیکی باال و ضد سایش و با چســــبندگی باال به بتن 

زیرین ایجاد می کند.

خواص و اثرات

ایجاد یک سطح مقاوم و ضد سایش

ایجاد سطح نهایی صاف و یکپارچه و صیقلی 

افزایش چسبندگی و مقاومت مکانیکی دال هاي بتنی

 چسبندگی باال و یکپارچه با سطح بتن تازه

افزایش مقاومت بتن سخت شده در برابر فرسایش و ضربه

مقاوم در برابر نفوذ مایعات و عوامل مخرب شیمیایی

امکان تولید در رنگ هاي زیبا و متنوع

مقاومت ایده آل در برابر سیکل هاي ذوب و یخبندان

سهولت و سرعت باال در اجرا

اجراي همزمان با بتن ریزي کف

قابلیت شستشو و نظافت آسان تر نسبت به سطح بتن معمولی

افزایش دوام و پایایی بتن 

ایجاد یک سطح مقاوم نسبت به روغن و گریس  
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مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

1/9وزن مخصوص 3gr/cm

پودر

رنگ هاي مختلف

مقاومت فشاري

مقاومت سایشی

5 کیلوگرم در متر مربع  بازدهی تقریبی

85 2N/mm

8 mu

 میزان مصرف

میزان مصـرف  پودر سخت کننده کف 4 تا 6 کیلوگرم می باشد. 

ولی پیشـنهاد می شود میزان مصـرف این ماده در هر متر مربع از 

سطح،  از 5 کیلوگرم کمتر نشود . 

ایمنی

این ماده جزء مواد سمی و خطرناك براي محیط زیست نمی باشد.

استفاده از عینک و دستکش الزامی می باشد.

در صورت تماس با پوست سریعاً شستشو شود.

درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

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 

نگهداري

کیسه 25 کیلویی

بسته بندي                            

روش مصرف

جهت اجراي پودر سـخت کننده ضـد ســایش کف ، بتن 

زیرین می بایست داراي مشخصه هایی به شرح زیر باشد :

   حداقل عیار بتن 300 کیلوگرم بر متر مکعب

   حداقل نسبت آب به سیمان 40 درصد

   حداکثر نسبت آب به سیمان 55 درصد

   اسالمپ بتن 7 الی 10 سانتیمتر

   حداکثر هواي بتن 3 درصد

   حداقل ضخامت بتن 8 سانتیمتر

   حداقل مقاومت فشاري بتن 30 نیوتن بر میلیمتر مربع

اجرا روي بتن تازه :  ابتدا بتن کف با رعایت ضـوابط اسـتاندارد 

انجام شده و هنگامی که به گیرش مناسب رسید ( درسـت زمانی 

که در اثر راه رفتن روي بتن تازه ، رد کفش روي سطح بماند ولی 

فرو نرود ) پودر سخت کننده کف را بصــورت خشـــکه پاشی، با 

توجه به میزان مصـــرف در متر مربع روي سطح پخش نمایید و 

بالفاصله توسط ماله دستی یا ماله برقی تســـطیح اولیه سطح ر ا 

انجام دهید . ســپس زمانی که مقاومت بتن به حدي رســید که 

توان تحمل قرار گرفتن یک نفر را در روي خود داشت ، نسبت به 

تســـطیح نهایی سطح توسط ماله پروانه اي اقدام نمایید. پس از 

اتمام تسطیح سطح ، باید حداقل 48 ساعت با اسپري نمودن آب 

، سطح عمل آوري شود.

اجرا روي بتن قدیمی : بـراي اجـرا روي بتن قدیمـی باید ابتدا 

یک الیه بتن مســلح به ضخامت حداقل 8 سانتیمتر روي سطح 

اجرا نمود و سـپس با دســتورالعمل مندرج در بخش ( اجرا روي 

بتن تازه ) عملیات خشکه پاشی سخت کننده کف را انجام دهید.

25
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ماده دو جزئی جهت آماده سازي سطوح زیرآیند

بر پایه رزین هاي اپوکسی

Epoxy Primer

کفپوش اپوکسی (الیه زیرین)

E
P
X
1
8
0
0
-U

کاربردهاشرح

مکانیزم اثر

صنعت کفسازي بتن در حال حاضر یکی از فرایندهاي حسـاس و 

خاص در سازه هاي بتنی می باشد . کفســــــازي به روش هاي 

مختلف قابل انجام است، اما یکی از بهترین روش هاي کفســازي 

موجود ، استفاده از روش کفپوش اپوکســــی می باشد. کفپوش 

اپوکسی در حال حاضر یکی از بهترین مصالح کفسـازي است که 

حصـول مقاومت مکانیکی باال را براي کف هاي در معرض سایش 

و ضربه و تخت بارهاي مکانیکی در دسترس قرار می دهد . اولین 

مرحله در اجراي کفپوش اپوکسـی، اجراي پرایمر اپوکسـی است 

که به عنوان الیه زیرین در فرایند کفسازي اپوکسـی شناخته می 

شود. پرایمر اپوکســـی محصــــولی دو جزئی است، که  بر پایه 

رزینهاي اپوکسـی بیسـفنول و هاردنر پلی آمین فرموله و تولیـد 

می شود. پرایمر اپوکسـی بیرنگ (شفاف)می باشد، از این رو هیچ 

گونه تغییر رنگی بر روي سـطح زیر کار نخواهـد داشـت. پرایمـر 

اپوکسی داراي ویسکوزیته بسـیار کم می باشـد و به دلیل قدرت 

نفــوذ و چسـبندگی بسـیار زیاد به مقاطع زیر کار، بهترین آماده 

کننده زیر آیند هاي بتنی قبل اجراي پوشش می باشد. با  اجراي 

پرایمر اپوکسـی،  بســتر آماده ي  اجراي مراحل بعدي کفپوش 

اپوکسی خواهد شد.

مناسب براي اجراي زیر آیند کفپوش هاي اپوکسی 

 قابلیت پوشش سطح نهایی بتن

مناسب براي زیرسازي کفسازي کارخانجات صنعتی

مناسب براي اجرا در سالن هاي ورزشی و باشگاهها

مناسب براي کفسازي انبارها و گاراژها

مناسب براي کفسازي پارکینگ هاي طبقاتی

مناسب براي اجراي کف بیمارستان ها و مراکز بهداشتی

مناسب براي کفسازي کارخانجات تولید مواد غذایی و دارویی

قابلیت کفسازي صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

پرایمر اپوکسی بر پایه رزین و هاردنر اپوکسـی پلی آمین،فرموله و 

تولید شده است و پس از ترکیب دو جزء با یکدیگر، واکنش نشــان 

داده و پس از اجرا روي سـطح پس از مدتی ســخت می شــود . به 

واسطه وجود رزین هاي قدرتمند پایه اپوکســـی در فرموالسیون 

پرایمر اپوکسـی ، از چسـبندگی باالیی به سطح زیر آیند برخوردار 

است و همچنین موجب تقویت اتصــال و چســبندگی الیه میانی 

کفپوش اپوکسی ( ماستیک اپوکسی ) به سطح زیرین می شود.
خواص و اثرات

تقویت چسبندگی الیه میانی ( ماستیکا پوکسی )ب ه سطح زیر کار

جلوگیري از نفوذ چربی و آلودگی در سطح 

قدرت چسبندگی باال به سطوح زیر کار

قدرت نفوذ عالی به سطوح مورد اجرا

چسبندگی و اتصال فوق العاده به انواع مصالح

حصول مقاومت مکانیکی اولیه و نهایی سریع

حصول سطحی نفوذناپذیر در برابر آب و مواد شیمیایی

اجراي سطح بدون درز و یکپارچه

بدون نیاز به افزودن حالل

ممانعت از ایجاد حباب در کفپوش اپوکسی

زدودن گرد و غبارا ز سطوح موردن ظرب رايا جراي کفپوشا پوکسی

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

0/9وزن مخصوص 3gr/cm

مایع

شفاف

زمان مجاز مصرفپ سا زا ختالط

دانستیته (    +    )

12 ساعت زمان خشک شدن سطحی

30 دقیقه

AB0/97 3gr/cm

24 ساعت زمان خشک شدن عمقی

7 روز زمان خشک شدن نهایی



9

 میزان مصرف

میزان مصــرف پرایمر اپوکســـی با توجه به تخلخل و زبري سطح 

متفاوت اســت. ولی در حالت متوســط و نرمال ، هر 1 کیلوگرم از 

الی 6 متـر مربع از سطح را پوشش  محصـول پرایمر اپوکســی   5 

خواهد داد.

ایمنی

آتش گیر است و باید از گرما و شعله مستقیم دور نگه داشته شود.

محیط اجرا باید داراي سیستم تهویه مناسب باشد.

از تماس مستقیم و دائمی با پوست جلوگیري شود.

در صورت بلعیده شدن فوراً را به پزشک مراجعه شود.

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 

نگهداري

جزء      :  سطل  25 کیلویی

و جزء    : سطل 5  کیلویی

بسته بندي                            

روش مصرف

سطوح مورد نظر براي اجراي پرایمر اپوکسی باید کامالً تمیز و 

خشک و عاري از هرگونه آلودگی باشند.

چنانچه آلودگی روي سطح وجود دارد، با اعمال فشــــار باد و 

سند بالست و یا فرچه نسبت به زدودن آلودگیها اقدام نمایید.

دقت شـود رطوبت ســطح مورد نظر براي اجرا، باید کمتر از 4 

درصد باشد.

چنانچه در سطح ترك و درز وجود دارد توسـط مواد ترمیمی ، 

نسبت به مرمت و تسطیح اقدام شود.

دو جزء پرایمر اپوکسی ( رزین + هاردنر ) را به نسبت مشـخص 

با یکدیگر توســــــط همزن برقی ( دریل+پره ) کامالً ترکیب 

نمایید تا مخلوطی یکپارچه ایجاد شود.

محلول پرایمر اپوکســـی را روي کف ریخته و توسط کاردك ، 

رول و یا تی، روي سطح پخش نمایید.

دقت نمایید که پرایمر اپوکسی کف بر پایه پلی آمین می باشد 

و اجازه افزودن حالل به آنها را نداریم . در صورت افزودن حالل 

ساختار مولکولی آنها به هم میریزد.

در هواي سرد پیشـــنهاد می شود قبل از ترکیب، مواد را چند 

ساعت در فضاي اتاق قراردهید و یا به کمک اعمال حرارت غیر 

مستقیم کمی گرم نمایید تا راحت تر ترکیب شوند.

A

B
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ماده دو جزئی جهت اجراي الیه میانی کفپوش اپوکسی

بر پایه رزین هاي اپوکسی

Epoxy Mastic

کفپوشا پوکسی میانی (ماستیکا پوکسی)

E
P
X
1
8
0
0
-M

شرح

در سیستم کفسازيب ه روشا پوکسیب عدا زا جراي پرایمرا پوکسیب ه 

عنوان الیها ولیه یا الیه زیرین در فرآیند ساخت کفپوشا پوکســـی ، 

نوبتب ها جراي الیه میانیا پوکسـی، یاب ها صطالح ماستیکا پوکسـی 

میرسد.  در مرحله ماستیکا پوکســـی ، ضخامت الزمب راي کفپوش 

ب ا  اپوکســیب ا توجهب هن وع کاربري سازه مشــخص می شود ومعموالً

توجهب ه رنگ موردن ظـرب ـراي الیهن هایـی مــی توانا ز پیگمنت ها و 

افزودنیهاي خاص جهت رنگی کردن الیه میانیا پوکســـیا ستفاده 

نمود.  الیه میانی کفپوشا پوکسـیب ه صورت دو جزئی فرموله و تولید 

ا ول رزینا پوکسـی و جزء دوم هاردنرا پوکسـی می  می شود، که جزء

ب ا توجهب ها ینکه الیه میانی  باشــد، کهب ر پایه پلی آمین میب اشـــند.

کفپوشا پوکسـی الیه ماستیک کاريا ست و تعیین کننده ضخامت 

نهایی کفپوشا پوکســـــیا ست ، درا ین مرحله می توانب ا پاشیدن 

ا روزیلن ســبتب ها فزایش ضخامت الیه  سیلیسب ا دانهب ندي ویژه یا 

میانیا قدامن مود، تاب ا کمک پودرهاي معدنی ضخامتا فزایش یافته و 

ا ز  در عین حال میزان مصـرف رزین و هاردنرا پوکسـی کاهش یابد و 

نظرا قتصــادي مقرونب ه صرفهب اشد.  الزمب ذکرا ست که سیســـتم 

کفسازيب ه روشا پوکسی در سه مرحلها نجام می شود و چشم پوشی 

ب ایسـتی مراحل  و یا صرفن ظرا ز هر کداما ز مراحل غیر ممکنا ست و

طبق دسـتورالعملا نجام شــود. ب نابراینا جراي الیه میانی کفپوش 

اپوکسیب دونا جراي پرایمرا پوکسی غیر ممکنا ست.  

خواص و اثرات
قابلیت پل زدن بر روي ترکهاي سطح

افزایش مقاومت در برابر سایش و خراش

ممانعت از زوال شیمیایی

مقاومت مکانیکی اولیه و نهایی باال

مقاومت باال در برابر نفوذ آب و مواد شیمیایی

داراي خاصیت جریان پذیري و خود تراز شوندگی

سهولت در اجرا 

چسبندگی فوق العاده به انواع سطوح

ایجاد سطح یکپارچه و بدون درز

قابلیت اضافه شدن سیلیس به لحاظ اعمال ضخامت باالتر

کاربردها

مکانیزم اثر

ماستیک اپوکسی از دو جزء رزین اپوکسی و هاردنر اپوکسی فرموله 

و تولید شـده اسـت که بنا به کاربري می توان پیگمنت هاي آلی را 

در رنگ بندي متنوع، به رزین اپوکسـی اضافه نمود و الیه دوم را به 

صـــــورت رنگی اجرا نمود . پس از ترکیب دو جزء رزین و هاردنر 

اپوکسـی و اجرا روي سطح ، ماده اي با چسـبندگی قوي به سطوح 

زیرآیند ایجاد می شــود، که بنا به کاربري می توان تا ضــخامت 4 

میلیمتر این مرحله از کفسازي را اجرا نمود. 

مناسبب رايا جراي زیر آیند سیستم کفپوش هايا پوکسی

 قابلیتا شباعن مودن سطوحب تنی قبلا زا جراي مالت هاي رزینی 

واکنش گرا

مناسبب راي پوشش دهی سطوحی که در معرض سایش مکانیکی 

و فرسایش محیطی هستند.

مناسب براي کفسازي انبارها و گاراژها

مناسب براي کفسازي بیمارستانها و مراکز درمانی و بهداشتی

مناسب براي کفسازي پارکینگ هاي عمومی

مناسب براي کفسازي کارخانجات صنعتی و صنایع سنگین

مناسبب راي کفسازي کارخانجات صنایع غذایی وا نبارهايب هداشتی

مناسب برايا جراي کف آزمایشگاهها

مناسب برايا جراي کف محوطه پاالیشگاهها و نیروگاهها

امکانا ستفاده به عنوان پوشش سطح نهایی بتن

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

1/7وزن مخصوص 3gr/cm

مایع ویسکوز

طبق کد رنگ هاي شرکت

چسبندگی به بتن

مقاومت فشاري

مقاومت خمشی

75/2 2N/mm

٧0 2N/mm

30 2N/mm

٢0 مقاومت کششی 2N/mm

8 تا 12 ساعتزمان گیرش اولیه
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 میزان مصرف

میزان مصـــرف ماستیک اپوکســــی با توجه به سطح زیر کار و 

ضخامت مورد نظر براي اجرا متغیر اسـت،  اما بطور  نرمال میزان 

استفاده از این محصـول  براي اجراي کفپوش اپوکسـی میانی، به 

ایمنی

مدت : یکسال در بسته بندي اولیه 

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

نور خورشید 

بهترین دماي نگهداري  : 5+  الی 40+  درجه 

نگهداري

جزء      : سطل  25 کیلویی

و جزء    : سطل 5 کیلویی

بسته بندي                            

روش مصرف

قبل از اجراي ماستیک اپوکسی ، می بایست از اجراي الیه اولیه 

کفپوش اپوکســـی، یعنی پرایمر اپوکســــی اطمینان حاصل 

فرمایید.

در صــورت وجود گرد و غبار روي ســطح توســط یک جاروي 

مکنده و یا فشار باد نسبت به زدودن سطح اقدام نمایید.

ظرفی مناسب انتخاب نمایید که ظرفیت ترکیب شـدن دو جزء 

الیه میانی اپوکسی یعنی رزین و هاردنر اپوکسی را داشته باشد.

همیشــــــه باید هاردنر به رزین افزوده شود و حداقل 3 دقیقه 

توسط همزن برقی ( دریل + پره ) هم زده شود تا کامال یکنواخت 

و همگن شود.

زمان ژل تایم رنگ اپوکســـی، 30 دقیقه می باشد و باید قبل از 

رسیدن به زمان ژل تایم اجزاي ترکیب شده اجرا شوند.

کفپوش اپوکســی میانی را بصـــورت نواري روي سطح پخش 

نموده و توسط لیسه تخت روي سطح پخش نمایید.

براي اجراي ضخامت دهی در مرحله ماستیک اپوکسی می توان 

یک الیه نازك از محلول اجرا نمود و سپس سیلیس پاشی انجام 

نمود و مجدد یک الیه ماستیک اپوکسی، روي آن اجرا شود.

A

B

هنگام اجرا حتماً از ماسک و دستکش ایمنی مناسـب اسـتفاده 

شود.

این محصول آتش گیر است و باید از گرما و شعله مستقیم، دور 

نگه داشته شود.

محیط اجرا باید داراي سیستم تهویه مناسب باشد.

درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشـک مراجعه شـود و از تماس 

مستقیم و دائمی با پوست جلوگیري کنید.

ازاي هر 1 متر مربع از ســـطح  به ضــــخامت یک میلیمتر،1/7  

کیلوگرم  می باشد.
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ماده دو جزئی جهت پوشش نهایی کفپوش اپوکسی

بر پایه رزین هاي اپوکسی

Epoxy Flooring Surface

کفپوش اپوکسی (الیه نهایی )

E
P
X
1
8
0
0
-T

شرح

آخرین مرحله از فرآیند پوشش کف به کمک سیســـتم کفپوش 

اپوکســی ، مرحله کفپوش اپوکســی رویه می باشد ، که الیه اي 

شفاف با قابلیت رنگ دار شدن می باشد که به عنوان الیه نهایی یا 

 TOP COAT شناخته می شـود . نکته قابل توجه و مهم این 

است که فرایند اجراي کفپوش اپوکســـی سه مرحله است و باید 

کلیه مراحل به ترتیب و طبق دسـتورالعمل انجام شـود و صـرفه 

نظر از هر کدام از مراحل ، نتیجه خوبی را در پی نخواهد داشــت. 

کفپوش اپوکسی رویه ،آخرین مرحله و در اصل الیه نهایی اجراي 

کفپوش اپوکســی است و می بایســت حتماً دو الیه قبلی، یعنی 

پرایمر و ماستیک اپوکسی به درستی انجام شده باشد. تا با اجراي 

الیه نهایی ، به سطحی صاف و صـیقلی و یکپارچه و بدون درز ، با 

قابلیت تحمل بارهاي مکانیکی باال برسیم . کفپوش اپوکسی رویه 

بصـــورت دو جزئی بر پایه رزین و هاردنر پلی آمین، با نســـبت 

مشـخص فرموله و تولید شده است و در حالت عادي، پس از اجرا 

و خشـــک شدن کامال شفاف و شیشـــه اي شکل می شود . در 

صورتی که تمایل به رنگی کردن سـطح وجود داشـته باشـد، می 

توان با  افزودن پیگمنت هاي مخصوص ، الیه نهایی را متناسب با 

رنگ دلخواه تولید نمود. در واقع با  افزودن رنگ به سـاختار رزین 

اپوکسی این محصول تبدیل به رنگ اپوکسی، می شود که پس از 

اجرا و سخت شدن ، عالوه بر داشتن زیبائی بصـــري ، از مقاومت 

هاي مکانیکی باالیی برخوردار خواهد بود . کفپوش اپوکســـــی 

رویه، روان و بدون نیاز به افزودن حالل می باشد و داراي خاصیت 

خود تراز شوندگی می باشـد و به راحتی روي سـطوح پخش می 

شود. به همین دلیل می توان کفپوش اپوکســــــــی رویه را در 

ضخامت هاي بسیار پائین اجرا نمود. 

خواص و اثرات

حصول مقاومت مکانیکی اولیه و نهایی باال

داراي مقاومت شیمیایی باال

مقاومت عالی در برابر سایش و خراش

داراي سطح صاف و با قابلیت شستشوي آسان

جلوگیري از نفوذ گرد و غبار

جلوگیري از نفوذ رطوبت و عوامل مخرب شیمیایی

تامین مقاومت سطح در برابر لغزش

مقاوم در برابر سیکل هاي ذوب و یخبندان

ممانعت از خوردگی آرماتورها

دستیابی به سطح سخت

قابلیت پاکسازي و ضد عفونی آسان

کاربردها

مکانیزم اثر

کفپوش اپوکسی رویه از دو جزء رزین اپوکسی و هاردنر اپوکسـی 

بر پایه پلی آمین طراحی و تولید شده است . اسـتفاده از حالل در 

این مرحله مجاز نمی باشــد ، زیرا پس از تبخیر شـــدن حالل ، 

ســطح به جاي مانده مطلوب نخواهد بود. با ترکیب دو جزء رویه 

کفپوش اپوکســـی ، توسط همزن برقی ( دریل + پره )  محلولی 

همگن و یکنواخت به وجود مـی آید که قابلیت جـریان پذیــري 

عالی و خود تراز شـــوندگی روي ســـطوح دارد . همچنین رویه 

اپوکسـی از قدرت چسـبندگی بســیار باالیی به سطح برخوردار 

است. در صورت تمایل به اجراي کفپوش اپوکسی رنگی می توان، 

کفپوش رویه را با افـزودن پیگمنت و تــرکیبات ویــژه دیگــر ، 

متناسب با سلیقه کارفرما تولید نمود.

پوشش حفاظتیا ز کف هايب تنی

مناسبب راي کفسازي کارخانجاتت ولید مواد غذایی و صنایعب هداشتی

مناسبب راي کفسازي و محوطه سازين یروگاهها و پاالیشگاهها

مناسبب راي کفسازي مکان هاي پر تردد

مناسبب راي محافظتا ز سطح زیر کار، درب رابر تخریب هاي شیمیایی 

و فیزیکی

مناسب براي کفسازي پارکینگ هاي عمومی

مناسب براي کفسازي انبارهاي بهداشتی 

مناسب براي کفسازي کارواش ها و گاراژ ها

مناسب براي کفسازي کارخانجات صنعتی سنگین
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مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

1/8وزن مخصوص 3gr/cm

مایع

خاکستري

یون کلر

نسبت ترکیب اجزاء 

در صد جامد حجمی

10 : 1

% 100

ندارد

(A+B)

S 120سختی کیورینگ

 میزان مصرف

هر کیلوگرم از کفپوش اپوکســی رویه براي پوشش 6  الی 7 متر 

مربع از سطح کافی میباشد.

ایمنی

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 

نگهداري

جزء      : سطل  25 کیلویی

و جزء    : سطل 5 کیلویی

بسته بندي                            

روش مصرف

قبلا زا جراي مرحله رویه ا پوکسـی ، میب ایسـتا ز صحتا جراي 

الیها ولیه و ثانویه کفپوشا پوکســـی یعنی پرایمرا پوکســــی و 

ماستیکا پوکسی،ا طمینان حاصل فرمایید.

در صـورت وجود گرد و غبار روي ســطح توســط یک جاروي 

مکنده و یا فشار باد، نسبت به زدودن سطح اقدام نمایید.

ظرفی مناسـبا نتخابن مایید که ظرفیت ترکیب شــدن دو جزء 

الیهن هایی کفپوش ا پوکسی را داشتهب اشد.

دقتن مایید که همیشـهب اید هاردنرب ه رزینا فزوده شود و حداقل 

3 دقیقه توســط همزنب رقی ( دریل + پره ) همزده شــود تا کامال 

یکنواخت و همگن شود.

A

B

آتش گیر است و باید از گرما و شعله مستقیم دور نگه داشته شود.

محیط اجرا باید داراي سیستم تهویه مناسب باشد.

از تماس مستقیم و دائمی با پوست جلوگیري شود.

در صورت بلعیده شدن فوراً را به پزشک مراجعه شود.

ب اید قبلا ز  زمان ژل تایم رویها پوکســــــی 30 دقیقه میب اشد و

رسیدنب ه زمان ژل تایم،ا جزاي تشکیل شده روي سطحا جرا شود.

ب صـورتن واري روي سطح پخشن موده و  کفپوش رویها پوکسی را

توسطل یسه تخت روي سطح پخشنمایید.

پسا زا تمام کار توسط غلطک ویژه حباب گیرين مایید.
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