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راورده های شیمیایی ساختمان راک وال
فراورده های شیمیایی ساختمان راک وال از سال 1393با هدف
تولید و عرضه ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻓﺰﻭﺩﻧﻰ ﻫﺎﻯ ﺑﺘﻦ ﻭ محصوالت شیمیایی صنعت
ساختمان همگام و با بهره گیری از دانش فنی نوین جهانی و
فرموالسیون منحصر بفرد فنی ،در راستای استحکام بخشی و افزایش
ها منطبق با آخرین استاندارد ها و
پایایی و دوام سازه
تکنولوژی روز جهانی تاسیس گردیده است .این شرکت مصمم است ضمن
حفظ هویت و مؤلفه های اصلی شخصیت حرفه ای خود به دنبال افق
های تازه ای در افزایش سهم خود در بازار و روش های تولید
جدید باشد .ایجاد روش های مدرن در تولید محصوالت ،خطوط تولید
مدرن و مجهز به تكنولوژی روز ،استفاده از كارشناسان مجرب و
متعهد و بهره گیری از آزمایشگاههای كنترل كیفی موجبات را جهت
تولید محصوالتی با كیفیت برتر منطبق با استانداردهای بین
المللی فراهم آورده است.
های متنوع تحقیقاتی ،کنترل کیفیت مستمر و موثر و
انجام آزمایش
الخصوص مرکز تحقیقات
همکاری با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی علی
ساختمان و مسکن موجب گردیده تا محصوالت این شرکت از سطح کیفی
مطلوبی برخوردار باشد .تولیدات شرکت در برگیرنده باالترین سطح
کیفی جهت مصارف عملیاتی بتنی و مواد شیمیایی مورد نیاز
ساختمان و سازه های بتنی می باشد.
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فراورده های شیمیایی ساختمان راک وال
فهرست محصوالت

RW Admix 510
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روان کننده و کاهنده آب زودگیر

RW Admix 510S
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روان کننده و کاهنده آب دیرگیر

RW Admix 510R
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فوق روان کننده بتن نرمال

RW Crete NL516
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فوق روان کننده با خاصیت دیرگیر

RW Crete NL516R
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فوق روان کننده و کاهنده آب زودگیر

RW Crete NL516S
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RW Crete 520
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RW Super Plast
522
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RW Super Plast 525
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RW Power Gel
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RW Silica Gel -N
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Rock Wall Retarder
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زودگیر بتن مایع

RW Rapid Set -L
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زودگیر بتن پودری

RW Rapid Set -P
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روان کننده و کاهنده آب نرمال

فوق روان کننده نرمال برپایه پلی کربوکسیالت اتر
سوپر روان کننده و کاهنده شدید آب
سوپر روان کننده وکاهنده شدید آب با مقاومت
اولیه باال
پاور ژل الیافدار
مکمل بتن نرمال
دیرگیرکننده بتن
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RW Admix 510

روانكنندهوکاهندهآبنرمال
(

توضیحات:

www.rockwallchem.com

روان كننده قوي بتن است با برايرسیدنبهیكمقاوميتفشياري
خاصیت نرمال كه در بسیاري از نهائيمطلوبتنظیمشده
پروژه هاي بزرگ و كوچك جهت است) اضافهنمودكهاختالطمخليوط
دستیابي به كارائي مناسب با بتنجدیدبهمدتحداقلسهدقیقيه
كاهش  5تا  12درصدي آب مصرفي الزامياست،سپسعملبتنریزيرا
مورد استفاده قرار مي گیرد .انجامدهید.
بااستاندارد  ASTM C494 Tape Aمطابقت روشدقیقتراینكه :شين،ماسيه،و
سیمانرابا %50آبمصرفيبهمدت
دارد.
 15الي30ثانیهبههمبزنید،پيس
ييول  RW Admix 510رادر
ازآنمحصي
مواردمصرف:
اجرايبتندرسازههايمسلح مقداريازآبمصرفي(تياحيداكثر
 %30آبمصرفي) حلكردهوآنرابه
اجرايبتندالها،پيها،
ستونها،دیوارها،پلها،بدنه تدریجبهمخلوطفوقبیافزائید.
جهت حصول به كارائي مورد نظر
سدهاو. . . . .
میتوان آب مصرفي باقیمانده را
تولیدقطعاتپیشساخته
آرام آرام به آن افزود.
بتنهايپیشتنیده
نكته :مصرف بیش از حد مجاز ممكن
كفهايسختصنعتي
است تاثیرات جانبي همچون تاخیر
مالتهايبنایي
بیش از اندازه در زمان گیرش
اولیه بتن و همچنین باعث هوازائي
مزایایمصرف:
داشته باشد.
افزایشروانيبتن(افزایش
•
اسالمپ)
مشخصاتفني:
كاهشنفوذپذیريبتن
•
حالتفیزیکی :مایع قهوهايتیره
سهولتپمپاژوكاهشاستهالك
•
وزنمخصوص1/02 gr/cm³ :
تجهیزات
 :PHحدود8
تسریعزمانبتنریزي
•
شرایطومدتنگهداري :بهدوراز
جلوگیريازتركخوردگيسطحي
•
سرماوگرمادربستهبندياولیه
افزایشانسجامبتن
•
بهمدت 12ماه.
افزایشچسبندگيبتنوفوالد
•
بستهبندي :درگالنهاي 20وبشكه
باانواعتیپهايسیمان
•
هاي220كیلوگرمي.
سازگاريدارد
فاقدكلرایدونیتراتبودهو
•
نكاتایمني:
بهآرماتورهاوبتنهیچ
آسیبينميرساند.
درصورتتماسباپوسيت،بياآبو
صابونبشوئیدودرصورتتماسبيا
 2میزانمصرف:
چشمویابامخاطهايتنفسيباآب

RW Admix 510S

روانكنندهوکاهندهآبزودگیر

توضیحات:

روشمصرف:

روان كننده قوي بتن است با
خاصیت زودگیري كه در بسیاري از
پروژه هاي بزرگ و كوچك در فصول
سرد سال و یا مناطق سرد سیركشور
جهت دستیابي به كارائي مناسب با
كاهش  5تا  12درصدي آب مصرفي
مورد استفاده قرار مي گیرد .با
استاندارد  ASTM C494 Tape Eمطابقت
دارد.

 RW Admix 510Sراميتوانبيابيتن
آماده(كهمقدارآبمصرفيآنبراي
رسیدنبهیكمقاومتفشارينهيائي
مطلوبتنظیمشدهاست) اضافهنمود
كهاختالطمخلوطبتنجدیدبهميدت
حداقلسهدقیقهالزامياست،سيپس
عملبتنریزيراانجامدهید.
روشدقیقتراینكه،شين،ماسيه،و
سیمانرابا %50ازآبمصرفيبيه
مييدت 15الييي 30ثانیييهبييههييم
بزنیييد،سييپس RW Admix 510Sرادر
مقداريازآبمصرفي(تاحداكثر%30
آبمصرفي) حلكردهوآنرابتدریج
بهمخليوطفيوقبیافزائیيد .جهيت
حصولبهكارائيموردنظرمیتيوان
آبمصرفيباقیماندهراآرامآرام
بهآنافزود.

مواردمصرف:
-

-

اجرايبتندرسازههايمسلح
اجرايبتندالها،پيها،
ستونها،دیوارها،پلها،
بدنهسدهاو. . . . .
تولیدقطعاتپیشساخته
بتنهايپیشتنیده
درمواقعيكهنیازبه
بازكردنسریعقالبهاباشد.
جهتبتنریزيدرفصولسرد
سال
برايجلوگیريازتركخوردگي
سطحيبتنبهدلیلیخزدگي

مزایایمصرف:
•
•
•
•
•
•
•

حالتفیزیكي :مایعقهوهايتیره
وزنمخصوص1/02 gr/cm³ :
 :PHدرحدود8
شرایطومدتنگهداري :بهدوراز
سرماوگرمادربستهبندياولیهبه
مدت 12ماه.
بستهبندي :درگالنهاي 20وبشكه
هاي220كیلوگرمي.

نكاتایمني:
همانندسایرموادشیمیایي،
هنگامنگهداريوكاربااین
چسبدقتنمودهتاازتماسبا
دهان،چشمهاوموادغذایي
پرهیزگرددودرصورتتماس
احتماليبالفاصلهموضعراباآب
فراوانشستشودهید.

www.rockwallchem.com

•

افزایشروانيبتن(افزایش
اسالمپ)
كاهشنفوذپذیريبتن
سهولتپمپاژوكاهشاستهالك
تجهیزات
تسریعزمانبتنریزي
جلوگیريازتركخوردگيسطحي
افزایشانسجامبتن
باانواعتیپهايسیمان
سازگاريدارد.
افزایشمقاومتفشاريبتنبه
علتكاهشآبمصرفي

مشخصاتفني:
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RW Admix 510R
شیمیایی ساختمان راک
روانكنندهوکاهندهآبدیرگیر

توضیحات:
روانكنندهقويبتناستبا
خاصیتدیرگیركنندگيكهدربسیاري
ازپروژههايبزرگوكوچك
درفصولگرمسالویامناطق
گرمسیريوجنوبيكشور،جهت
دستیابيبهكارائيمناسببا
كاهش 5تا 12درصديآبمصرفي
مورداستفادهقرارميگیرد.
بااستانداردASTM C494 Tape D
مطابقتدارد.

مواردمصرف:
-

-

www.rockwallchem.com
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اجرايبتندرسازههاي
مسلح
اجرايبتندالها،پيها،
ستونها،دیوارها،پلها،
بدنهسدهاو. . . . .
اجايبتنریزيدرهوايگرم
بتنهايپیشتنیده
مالتهايبنایي
درپروژههایيكهفاصلهبتن
سازيتابتنریزيطوالني
باشد.

روشمصرف:
 RW Admix 510Rراميتوانبيابيتن
آماده(كهمقدارآبمصرفيآنبراي
رسیدنبهیكمقاومتفشارينهيائي
مطلوبتنظیمشدهاست) اضافهنمود
كهاختالطمخلوطبتنجدیدبهميدت
حداقلسهدقیقهالزامياست،سيپس
عملبتنریزيراانجامدهید.
روش دقیقتر اینكه :شن ،ماسه ،و
سیمان را با  %50آب مصرفي به مدت
 15الي 30ثانیه به هم بزنید ،سپس
 RW Admix 510Rرا درمقداري از آب
مصرفي (تا حداكثر  %30آب مصرفي)
حل كرده وآنرا به تدریج به مخلوط
فوق بیافزائید .جهت حصول به
كارائي مورد نظر میتوان آب مصرفي
باقیمانده را آرام آرام به آن
افزود.
نكته :مصرف بیش از حد مجاز ممكن
است تاثیرات جانبي همچون تاخیر
بیش از اندازه در زمان گیرش
اولیه بتن و همچنین باعث هوازائي
داشته باشد.

مشخصاتفني:

مزایایمصرف:
حالتفیزیكي :مایع قهوهايتیره
افزایشروانييبيتن(افيزایش وزنمخصوص1/02 gr/cm³ :
•
 :PHدرحدود8
اسالمپ)
كاهشنفوذپذیريبتن
•
•
سهولتپمپاژوكياهشاسيتهالك نكاتایمني:
تجهیزات
درصورتتماسبياپوسيت،بياآبو
يدنسي
يكشي
يوگیريازخشي
جلي
•
يریع صابونبشوئیدودرصورتتمياسبيا
بتندرهوايگرم
چشمویابامخاطهايتنفسيبياآب
افزایشانسجامبتن
•
گرمبشوئیدوبالفاصيلهبيهپزشيك
افزایشچسبندگيبتنوفوالد
•
يیمان مراجعهنمائید.
يايسي
يپهي
يواعتیي
يااني
بي
•
سازگاريدارد

RW Cerete NL516

فوقروانکنندهبتننرمالبرپایه
پلیمرهاینفتالینسولفونات

توضیحات:
افزودنيفوقروانسازياستبا
حالتنوترالكهبرپایهنفتالین
فرمالدئیدتولیدگشتهومخصوص
بتنریزیهايحساسباضریب
اطمینانباالدرمناطقمعتدلو
یاگرمویابتنریزيباحجم
آرماتورفشردهوباریك .با
استاندارد ASTM C-494 Type F, Gو
استاندارد 2930ایرانمطابقت
دارد.

موارد مصرف:
 RW Cerete NL516دربتنریزيهيائي
همچون :دالها ،دیوارها ،ستونها،
پایه هايپل،بيتنپيیشتنیيده،
مقاطع باریكوپرآرماتور،ویيا
هربتنریزيكهنیازبهمقاوميت
و كارائيباالداشتهباشيدميورد
استفادهقرارميگیرد.

مزایای مصرف:
•

•
•
•

اینمحصولرامييتيوانبيهبيتن
يرفيآن
يدارآبمصي
يهمقي
ياده(كي
آمي
برايرسیدنبهیكمقاوميتفشياري
يت)
يدهاسي
يیمشي
يوبتنظي
يائيمطلي
نهي
اضافهنمودكهاختالطمخليوطبيتن
جدیدبهمدتحداقلسهدقیقهبراي
هرمترمكعببتنالزامياسيت .روش
دقیقتراینكه :شن،ماسه،وسیمان
رابا %50آبمصيرفيبيهميدت15
الي 30ثانیهبههيمبزنیيدRW .
 Cerete NL516رادرمقداريازآبمصرفي
يل
يرفي) حي
يداكثر %30آبمصي
ياحي
(تي
كردهوآنرابتدریجبهمخلوطفوق
بیافزائید .باقیمانيده آب مصيرفي
رامیتوانتابهدستآمدناسيالمپ
(كارپييذیري) مطلييوببييهمخلييوط
افزود.

مشخصاتفني:
حالتفیزیكي :مایعقهوهايتیره
وزنمخصوص1/06 gr/cm³ :
 :PHحدود8
حاللیت :محلولدرآب
شرایطومدتنگهداري :بيهدوراز
سرماوگرمادربستهبندياولیيه
بهمدت12ماه.
بستهبندي :درگالنهاي 20وبشكه
هاي 220كیلوگرمي.

نكات ایمني:
درصورتتمياسبياپوسيت،باآبو
صابونبشوئیدودرصورتتماسبيا
چشمویابامخاطهايتنفسيباآب
گرمبشوئیدوبالفاصيلهبيهپزشيك
مراجعهنمائید.

www.rockwallchem.com
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مقاومييتنهييائيبييتنرادر
صييورتكيياهش %12الييي %25آب
يينین 7،3و28
ييرفي،درسي
مصي
روزهراافزایشميدهد.
فاقدكلرایدونیتيراتبيوده
وبهآرماتورهاوبيتنآسيیب
نميرساند.
هواياضيافيراتيامیزان%70
خارجمينماید.
بيياتمييامتیپهييايسييیمان
سازگاروقابلاختالطاست.
استفادههمزمانآنبياميواد
معدنيهمچونبنتونیيت،پيودر
يييييیلیسو. . . . .
میكروسي
بالمانعاست.

روش مصرف:
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RW Cerete NL516R

فوقروانکنندهبتندیرگیر

توضیحات:
این محصول افزودني فوق روان ساز
و فوق كاهنده آب جهت تولید بتني
مرغوب با كارائي باال در فواصل
گرم سال و یا مناطق گرمسیري و
یا معتدل كشور مي باشد كه قادر
است كارائي بتن را در مدت زمان
بیشتري حفظ نماید.
این محصول بگونه اي طراحی شده كه
در محدوده وسیعتري از مصرف قرار
گیرد و میتواند ویژگي یك فوق
روان كننده را در مقادیر كم
مصرف و قیمت پائین تر داشته
باشد .این محصول میتواند درحدود
 12تا  25درصد از میزان آب
مصرفي بكاهد .با استانداردهاي
ASTM C494 Type G ,D,Bو ASTM C1017و
استاندارد  2930ایران مطابقت
دارد.

مواردمصرف:
-

-

www.rockwallchem.com
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-

اجرايبتندرسازههايفوق
مسلحومقاطعباریكوپر
آرماتور .
بتنریزيدرمناطقگرمسیرو
جلوگیريازتبخیرسریعآب.
اجرايبتنسدها،منابعآب،
مخازن،پلها،پيها،
ستونهاوسایرسازههايبتني
.

مزایایمصرف:
•
•
•

افزایشاسالمپ .
جبرانافتاسالمپ و تولیدبتن
مرغوبدرهوايگرم
امكانكاهشآبمصرفيبمنظور
افزایشمقاومتهايفشاريبتن

شیمیایی ساختمان راک

مصرفي
سیمان
وزن
درصد
1/3
متغیرخواهد بود ولي میزان دقیق
مصرف  RW Cerete NL516Rاز طریق
آزمایشهاي كارگاهي مشخص خواهد
شد.

روشمصرف:
 -1ميتواندبياتميامآباخيتالط
بتنیابخشيازآنمخلوطگشيتهو
بهبتناضافهگردد.
-2ميتواندبهمخلوطآميادهبيتن
اضافهوپسازاخيتالطكاميلعميل
بتنریزيآغازگردد.
بایدتوجهداشتتاثیرمواد
افزودنيزمانيبیشتراستكهپس
ازافزودن 50تا 70درصدآب
مصرفياضافهگردد.
توجه : 1هرگز RW Cerete NL516Rرا
بهسیمانویامالتخشكاضافه
نكنید.

مشخصاتفني:
حالتفیزیكي :مایعقهوهايتیره
وزنمخصوص1/08 gr/cm³ :
 :PHحدود8
حاللیت :محلولدرآب
شرایطومدتنگهداري :بيهدوراز
سرماوگرمادربستهبندياولیيه
بهمدت12ماه.
بستهبندي :درگالنهاي 20وبشكه
هاي 220كیلوگرمي.

نكاتایمني:
درصورتتماسباپوست،بياآبو
صابونبشوئیدودرصورتتماسبا
چشمویابامخاطهايتنفسييبيا
يه
يلهبي
يوئیدوبالفاصي
يرمبشي
آبگي

RW Cerete NL516S

فوقروانکنندهبتنزودگیر

توضیحات:
اینمحصولعالوهبرافزایشرواني
بتننقشبسزائيدر تسریعزمان
گیرشبتنوحصولمقاومتهاي
اولیهونهایيدرزمانكوتاهتري
داردواثرات سوءكاهشسریعدما
رويبتنراازبینخواهدبرد.
بااستانداردهاي ASTM C494 Type F,
 ASTM C1017واستاندارد2930
ایرانمطابقتدارد.

1/3درصيييدوزنسيييیمانمصيييرفي
پیشنهادميگيردد .بيرايمشيخص
شدنمیزاندقیقمصرف،انجامتست
هايكارگاهي توصیه ميگردد.

روشمصرف:
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 -1ميتواندباتميامآباخيتالط
بتنیابخشيازآنمخلوطگشتهو
بهبتناضافهگردد.
-2ميتواندبهمخلوطآمادهبيتن
اضافهوپسازاخيتالطكاميلبيه
مواردمصرف:
اجرايبتندرسازههيايفيوق مدت3دقیقه،عملبتنریزيآغياز
مسيييلحومقييياطعباریيييكو شود.
پرآرماتور.
بتنریيزيدرفواصيلسردسيال ،مشخصاتفني:
مناطقسردسیروجليوگیرياز حالت فیزیكي  :مایع قهوه اي تیره
وزن مخصوص1/05 gr/cm³ :
یخزدنبتن.
تولیدقطعاتپیشساختهوبتن  :PHحدود 8
حاللیت :محلول در آب
هايپیشتنیده.
اجرايبتندالها،پييهيا ،شرایط و مدت نگهداري :به دور از
ستونها،دیوارهيا،پلهيا ،سرما و گرما در بسته بندي اولیه
به مدت 12ماه.
سدها ،كانالهاو.....
بسته بندي :در گالنهاي  20وبشكه
مزایایمصرف:
هاي  220كیلوگرمي.
افزایشروانييبيتن(افيزایش
•
نكاتایمني:
اسالمپ)
تسریعگیرشبتنوكاهشزميان در صورت تماس با پوست،با آب و
•
بازنميودنقالبهياوامكيان صابون بشوئید و در صورت تماس با
چشم و یا با مخاطهاي تنفسي با
بارگذاريسریع.
آب گرم بشوئید و بالفاصله به
جلوگیريازیخزدگيبتن.
•
سهولتپمپاژوافزایشانسجام پزشك مراجعه نمائید.
•
بتن.
نكاتزیستمحیطي:
تسریعزمانبتنریزي.
•
باانواعتیپسیمانسيازگاري مقادیر اضافي را در آب و یا خاك
•
نریزید.
دارد.
7
كاهشنفوذپذیريبتن.
•

RW Cerete 520

فوقروانکنندهنرمالبرپایهپلی
کربوکسیالتاتر

توضیحات:
افزودنيفوقروانکنندهبرپایه
پلیکربوکسیالتکهامکيانتولیيد
بتنبانسبتآببهسیمانپيایین
يول RW
يیآورد .محصي
يراهممي
رافي
 Crete 520بدلیلبرخورداربيودناز
حساسیتپایین،مناسببيرایبيتن
آمادهواستفادهدرپایکارميی
باشييد .ایيينمحصييولمطييابقبييا
اسييتانداردASTM C494 TYPE A,F,G
مطابقتدارد.

موارد مصرف :
 RW Crete 520باهمهانيواعسيیمان
سازگاریداشتهوبرایتهیهبيتن
باکاراییوماندگاریاسالمپباال
مورداستفادهقيرارمیگیيرد .در
بتنریزيهيائيهمچيون :دالهيا،
دیوارها،ستونها،پایههايپيل،
بتنپیشتنیده،مقياطعباریيكو
پرآرماتور،ویاهربتنریزيكه
نیازبهمقاوميتوكيارائيبياال
داشتهباشدمورداسيتفادهقيرار
ميگیرد.

www.rockwallchem.com

8

•

•
•
•

مزایای مصرف:
مقاومتنهائيبتنرادرصورت
كاهش %12الي %25آبمصرفي،در
 28روزهرا
سييييينین 7،3و
افزایشميدهد.
فاقدكلرایدونیتراتبودهو
بهآرماتورهاوبتنآسیبنمي
رساند.
هواياضافيراتامیيزان%70
خارجمينماید.
باتمامتیپهايسیمانسازگار
وقابلاختالطاست.

روش مصرف:
اینمحصولراميتيوانبيابيتن
يرفيآن
يدارآبمصي
يهمقي
ياده(كي
آمي
برايرسیدنبهیكمقاومتفشياري
نهائيمطليوبتنظيیمشيدهاسيت)
اضافهنمودكهاختالطمخلوطبيتن
جدیدبهميدتحيداقلسيهدقیقيه
برايهرمتيرمكعيببيتنالزاميي
است.
روشدقیقتراینكيه :شين،ماسيه،
وسیمانرابا %50آبمصيرفيبيه
مييدت 15الييي30ثانیييهبييههييم
بزنیيد RW Crete 520 .رادرمقيداري
ازآبمصرفي(تياحيداكثر %30آب
مصرفي) حلكردهوآنرابتدریجبه
مخلوط فوق بیافزائید .باقیمانده
آبمصرفيرامیتوانتابيهدسيت
آمدناسالمپ(كارپذیري) مطلوببه
مخلوطافزود.

مشخصات فني:
شكلظاهري :مایعقهوهايروشن
وزنمخصوص1/06 ±2 gr/cm³ :
 :PHحدود6 ±2
غلظتیونکلراید% 0/1 ≥ :
حاللیت :محلولدرآب
شرایطومدتنگهداري :بهدوراز
سرماوگرمادربستهبندياولیه
بهمدت12ماه
يتهبنييدي :درگالنهيياي 20و
بسي
بشكههاي 220كیلوگرمي.

نكاتایمني:
درصورتتماسبياپوسيت،باآبو
صابونبشوئیدودرصورتتماسبا
چشمویابامخاطهايتنفسييبيا
يه
يلهبي
يوئیدوبالفاصي
يرمبشي
آبگي

RW Super Plast 522

سوپرروانکنندهوکاهندهآبقوی

توضیحات:
ييول522 RW Super Plast 522یييي 
محصي
افزودنیفوقروانکنندهبرپایيه
پلیمرهایپليكربوكسیالتاترميی
باشدکهقادراسيتآباخيتالطرا
بهمیزانبسیارزیادیکاهشدهيد
يتبييتنرابييهخصييوصدر
ومقاومي
سنیندرازمدتآندرحدچشمگیری
افزایشدهدونیزاسيالمپموجيود
رادرزمانبياالییحفيظنمایيد.
 RW Super Plast 522باتوجهبهزنجیره
هایمولکولیموجوددرخودامکان
تولیدبتنهاییبامقاوميتهيای
اولیهونهاییباالرافراهمميی
آورد .بااستانداردهاي ASTM C494
 ASTMو
C1017
 TapeوTapeII
F
اسييتاندارد 2930ایييرانمطابقييت
دارد.

مواردمصرف:
-

مزایای مصرف:
•
•
•

•

افييزایشمقاومييتفشيياريدر
سنیناولیه
افزایش خاصیت نفوذ ناپيذیري
بتن
نیاز به ویبره را كمتركرده
ودرنتیجيييهكييياهشنیيييروي
انساني مورد نیياز را منجير
ميشود.
باال بردن میزان چسبندگي بتن

مشخصاتفني:
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-

درطرحهایيكهنسبتآببه
سیمانخیليكماست
صنایعبتنآمادهوقطعات
پیشساختهبتنی
بتنپیشتنیده
تهیهبتنباکارایی،
ماندگاریواسالمپبسیارباال
ساختبتنخودمتراكم

آن براي رسیدن به یك مقاومت
فشاري نهائي مطلوب تنظیم شده
است) اضافه نمود كه اختالط مخلوط
بتن جدید به مدت 2دقیقه الزامي
است.
روش دقیقتر اینكه :شين ،ماسيه و
سييیمانرابييا %50تييا %70آب
مصرفيبهمدت 15الي30ثانیهبه
همبزنید .سپسبهمیزانالزم RW
 Super Plast 522رابييهایيينمخلييوط
اضافهكردهوتارسيیدنبيهیيك
مخلوطهمگنبهمدت 1دقیقهآنرا
بييادورتنييدمخلييوطنمائیييد.
درصورتنیازمقداريازآببياقي
ماندهراتارسيیدنبيهكيارائ 
مناسييببييهمخلييوطفييوقاضييافه
نمائید.
نكته:
الييف -بایييدتوجييهداشييتمصييرف
اتفاقيدرصدبیشتربيهانيدازه2
الي 3برابرمقيدارتوصيیهشيده،
سييببتيياخیرقابييلمالحظييهايدر
زمييانگیييرش،كيياهشدرمقاومييت
فشييارياولیييهدر 24تييا 48سيياعت
اولیه،افزایشهيوايتولیيدشيده
دربتنوتغییيرسيایرخيواصميي
شود.
ب -هرگزایينمحصيولرابياميالت
خشكاضافهنكنید.

حالتفیزیكي :مایع قهوهاي روشن
وزنمخصوص1/08 gr/cm³ :
6/5 :PH
شرایطوميدتنگهيداري :دربسيته
بنييدياولیييهبييهدورازسييرماو
گرمابهمدت 12ماه.
بسييتهبنييدي :درگالنهيياي 20و 9

RW Super Plast 525

سوپرروانکنندهوکاهندهشدیدآب
بامقاومتاولیهباال

توضیحات:
محصول RW Super Plast 525ی فوقروان
کننييدهنسييلجدیييدبرپایييهپلييي
كربوكسیالتاترمیباشيدRW Super .
 Plast 525با توجهبهزنجیيرههيای
مولکييولیموجييوددرخييودامکييان
تولید بتن هاییبامقاوميتهيای
اولیهونهاییباالرافراهمميی
آورد .این محصول مناسب جهت بيتن
هاییبانسبتآببهسیمانبسیار
پایین می باشد،بطوریکهتاحدود
25درصييدبييهکيياهشنسييبتآببييه
سیمان طرح کمي ميی نمایيد .بيا
اسيتانداردهايASTM C494 Tape A,F,G
و ASTM C1017 Tape IIمطابقتدارد.

مواردمصرف:
-

درطرحهایيكهنسيبتآببيه
سیمانخیليكماست.
يات
يادهوقطعي
يتنآمي
ينایعبي
صي
پیشساختهبتنی
بتنپیشتنیده
ييارایی،
يياکي
ييتنبي
ييهبي
تهیي
ماندگاریواسالمپبسیارباال
ساختبتنخودمتراكم

مزایایمصرف:
•

www.rockwallchem.com
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•
•
•

•
•

افييزایشمقاومييتفشيياريدر
سنیناولیه
افزایشخاصیتنفيوذناپيذیري
بتن
كارائيعاليباراندمانباال
نیازبهویبرهراكمتركيرده
ودرنتیجيييهكييياهشنیيييروي
انسانيميوردنیيازرامنجير
ميشود.
باالبردنمیزانچسبندگيبيتن
بهآرماتورهاوفوالد
افزایشمقاومتخمشيبتنسيخت

براي رسیدن به یك مقاومت فشاري
نهائي مطلوب تنظیم شده است)
اضافه نمود كه اختالط مخلوط بتن
جدید به
مدت 2دقیقه الزامي است.
روش دقیقتر اینكه :شن ،ماسه،
وسیمان رابا  %50تا  %70آب
مصرفي به مدت  15الي  30ثانیه
به هم بزنید .سپس به میزان الزم
 RW Super Plast 525را به این مخلوط
اضافه كرده و تا رسیدن به یك
مخلوط همگن به مدت  1دقیقه آنرا
با دور تند مخلوط نمائید.در
صورت نیاز مقداري از آب باقي
مانده را تا رسیدن به كارائ
اضافه
فوق
مخلوط
به
مناسب
نمائید .نكته:
الييف -بایييدتوجييهداشييتمصييرف
اتفاقي درصد بیشتر به انيدازه 2
الي 3برابرمقدارتوصیهشيده،
سييببتيياخیرقابييلمالحظييهايدر
زمييانگیييرش،كيياهشدرمقاومييت
فشييارياولیييهدر 24تييا 48سيياعت
اولیه ،افزایش هواي تولیيد شيده
دربتنوتغییرسيایرخيواصميي
شود.
ب -هرگز این محصيول را بيا ميالت
خشكاضافهنكنید.

مشخصاتفني:
حالتفیزیكي :مایعزرد /سبزرنگ
وزنمخصوص1/08 ±2 gr/cm³ :
 :PHحدود6 ±2
حاللیت :محلولدرآب
شرایط و مدت نگهيداري :در بسيته
بنييدياولیييهبييهدورازسييرماو
گرمابهمدت 12ماه.
بسييتهبنييدي :درگالنهيياي 20و
بشكههاي 220كیلوگرمي.

Rockwall Power Gel

پاورژلالیافدار(ژل
میكروسیلیس)

توضیحات:

مواردمصرف:
-

-

يتو
يرمقاومي
يایپي
هي
ياختبتن
سي
نفوذناپذیر
هایبتنييیو
سيياختپارتیشيين
ساختهبيهروش
قطعاتبتنیپیش
پرستروپرسخش
ييرفیدر
ييایمصي
هي
ييتبتن
تقویي
ييتن
يينعتیوبي
هایصي
ييازی
سي
کف
آماده

•
•

میزانمصرف:
بهمقدار 3الي 8درصدوزنسیمان
مصرف

روشمصرف:
وجهنباید
دقتشودکهمحصول،هیچ
بهمصالحخش اضافهشود .این
محصولبهنوعکاربرد،نوعمصالح،
مقدارآببهسیمان،خواصمورد
نظرو ...بستگیدارد .مقدار
های
بهینهمصرفبراساسانجامتست
کارگاهی،درشرایطمحیطیموجود،
شود.
معینمی

نکته:
الف -جهتباالرفتنراندمانبهتر
است %40مقدار Rockwall Power Gelرادر
هنگامساختبتنو %60الباقيرا
قبلازتخلیه،بهبتنافزوده
گردد.
ب -متناسببامیزانژلمصرفياز
مقدارآبطرحاختالطكسرشود.
ج -پسازبازكردندرببسته
محتویاتآنرابالفاصله
استفادهنمودهوازمصرفمواد
خشكشدهجداخوددارينمایند.
ً
د -ژلمیکروسیلیسبهسهصورت
دیرگیر ,زودگیرومعمولی
قابلتولیدوعرضهميباشد.
بستهبهشرایطجويمنطقهو
شرایطبتنریزينوعآنتعین 11
ميگردد.
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ی ژل میکروسیلیس (دوده سیلیسی)
بر پایه پلی کربوکسیالت اتر است
که موجب بهبود خواص بتن تازه و
شود .همچنین موجب
سخت شده می
افزایش مقاومت فشاری بتن سخت
کاهش
آب،
جذب
کاهش
شده،
نفوذپذیری و افزایش کارپذیری و
تا حدی موجب بهبود جداشدگی بتن
شود .این ماده افزودنی
و  ...می
(دوده
سیلیس
میکرو
محتوی
سیلیسی) و روانساز بر پایه پلی
کربوکسیالت است .به همین دلیل از
های مفید هر
ها و ویژگی
توانایی
دو جزء برخوردار است .حضور
میکرو سیلیس و واکنش پوزوالنی آن
شود.
موجب افزایش مقاومت بتن می
همچنین به دلیل ریزی ذرات آن،
از ی سو موجب چسبندگی ذرات بین
سیمان شده و از سوی دیگر افزایش
چسبندگی بین سیمان و سنگدانه را
به دنبال دارد .حضور روانساز و
مواد تأخیر انداز ویژه هم،
روانی بیشتر ،کاهش نفوذپذیری،
کاهش نسبت آب به سیمان ،پخش
نگهداری
پودری،
ذرات
بهتر
اسالمپ ،افزایش دوام بتن ،کاهش
شود.
گیرش بتن ...را موجب می
زمان

•

افزایشمقاومتمکانیکینسبت
بهبتنشاهد
کاهشجذبآبونفوذپذیریبتن
کاهشنفوذیونکلروسایر
هایمهاجم
یون

TILE
ADHESIVES
manufacturer all kinds of adhesive and construction chemicals
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نكاتایمني:

نكات زیست محیطي:

درصورتتماسباپوست،باآبو
صابونبشوئیدودرصورتتماسبا
چشمویابامخاطهايتنفسيبا
آبگرمبشوئیدوبالفاصلهبه
پزشكمراجعهنمائید.

مقادیر اضافي را در آب ویا خاك
نریزید.

تائیدیهكیفیت:
تمام محصوالتي كه توسط این شرکت
تولید و عرضه مي گردند مطابق با
استانداردهاي كیفي بین المللي
مي باشند.

Rockwall Silica Gel-N

مکميييلبيييتننرميييال( ژل
میكروسیلیس)

توضیحات:
 Rockwall Silica Gel-Nالیافداربعنوان
ی افزودنیبتنبرایتولیدبتن
بامقاومتزیاد،دوامبیشترو
نفوذپذیریکمترنسبتبهبتن
معمولیبکارمیرود .اینمحصول
حاویالیافپروپلیناستکه
افزایشدوام،اسالمپ،مقاومت
کششیوخمشیوسایشیبتنرا
ارتقاءمیبخشدومقاومتبتنرا
دربرابرمحلولهایشیمیایی
بخصوصیونهایکلرافزایشداده
ومانعخوردگیآرماتوردربتن
هایمسلحمیشود.

مواردمصرف:
سيياختبتنهييایپرمقاومييت,نفييوذ
ناپذیر و مقاومدرمقابيلحميالت
شیمیائینظیراسيکلههيا  ,سيازه
هایبتنیدرمحیطهایخورندهدر
مناطقشمالیوجنوبیکشور.

مزایایمصرف:

•

افزایشمقاومتهایشیمیائیو
مکانیکیونفوذناپذیریبتن

•

اقتصادیومقرونبهصرفه
بودن

•

جابجائی ,نگهداریومصرف
بسیارآسانوراحت

•

حفاظتازسالمتیوبهداشت
کارکنانومحیطکار

میزانمصرف:
بييهمقييدار 3الييی 8درصييدوزن

مشخصاتفني:
حالتفیزیکی :ژلهایخاکستری
وزنمخصوص1/4 gr/cm³ :
یونکلر :ندارد
9 :PH
شرایط و مدت نگهيداری :دربسيته
بندیاولیهودربستهبيهدوراز
سرماوگرمابهمدت 12ماه.
بسييتهبنييدی :درظييرفهييای25
کیلوگرمی.

نكاتایمني:
درصورتتماسباپوست،باآبو
صابونبشوئیدودرصورتتماسبا
چشمویابامخاطهايتنفسيبا
آبگرمبشوئیدوبالفاصلهبه
پزشكمراجعهنمائید.

نكاتزیستمحیطي:
مقادیر اضافي را در آب ویا خاك
نریزید.

تائیدیهكیفیت:
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•

افزایشروانیبتنبدوننیاز
بهسوپرروانکننده

-2متناسببامیزانژلمصيرفیاز
مقدارآبطرحاختالطکسرشود.
-3پيييسازبيييازکردندرببسيييته
محتویات آن را بالفاصله اسيتفاده
نمودهوازمصرفموادخشيكشيده
جداخوددارینمایند.
ً
-4ژلمیکروسیلیسبيهسيهصيورت
دیرگیر،زودگیرومعمولیقابل
تولیدوعرضهمیباشد.بسيتهبيه
شرایطجویمنطقيهوشيرایطبيتن
ریزینوعآنتعینمیگردد.

تمام محصوالتي كه توسط این شرکت 13
تولید و عرضه مي گردند مطابق

RW Retarder

ييده
ييرکنني
ييیدیرگیي
افزودني
بتن

توضیحات:
 RW Retarderدیرگیركنندهگیيرشهياي
اولیه و نهيائيبيتنكيهمخصيوص
تهیه بتن مرغوب درشيرایط دشيوار
جوي
ویاحملطوالنيبيتنمييباشيد.
ایيينمحصييولدردونييوعمييایعو
پودريتولیدوعرضهميگردد.

مواردمصرف:

میزانمصرف:
جدولزیربرحسيبگرميايمحيیطو
مدتزمانتاخیرمورد
نیازدرگیرشاولیهبيتنتنظيیم
شدهكيهدرآنمیيزانمصيرف RW
 Retarderبييهنسييبتدرصييدسييیمان
مصرفيمشخصگردیدهاست.

روشمصرف:
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يزان
يهمیي
يودريرابي
RW Retarderپي
ياي
يويوگرمي
يوارجي
يرایطدشي
شي
الزمبهمالتخشكبيتنكيامالمخلوط
ً
زیاد
نمودهوسپسآبمصرفيرابهميي
باالبودندمايبتن
افزائیم .در نوع مایع مي بایسيت
حملبتنازفواصلطوالني
پسازتهیهكاملبيتندرمرحليه
تهیهبتنآماده
آخر  RW Retarderبافزائید.
نكته :باید توجه داشيت بيه هيیچ
مزایایمصرف:
عنواننباید RW Retarderرابيادیگر
كنترلاسالمپرادرصورتباال
•
افزودني ها مخلوط كيرد .درصيورت
.
بودندمايبتنمیسرميسازد
اسييتفادهازدیگييرافزودنيييهييا
•
يافه
يتناضي
يهبي
يهبي
يدجداگاني
برميدتزميانگیيرشبيتندر بایي
.
هوايگرمميافزاید
گردند.
يارائي
يهكي
يهزدنبي
يدونلطمي
بي
•
بتنازمقيدارآبمصيرفيميي مشخصاتفنينوعمایع:
كاهييدكييهدرنتیجييهمقيياومي حالتفیزیكي :مایع زردشفاف
فشاريبتنرادرسينین 3و7و وزنمخصوص1/08 gr/cm³ :
زمان
.11
روزباالميبرد
14و
يهدور
تاخیر بي
يدتنگهييداري:
يرایطومي
2
4
 8شي 6
14
17 2820
)(hr
ياهشمي
يزشراكي
يا وخي
انقبي
•
يتهبنييدي
يي ازسييرماوگرمييادربسي
درجهگرما
دهد.
اولیهودربستهبهمدت 12ماه.
---- ---فاقدكلرایدونیتيراتبيوده
•
ياي 20+ودر
 25/0 45/0 65/0 85/0 90/0بسي
يتهبنييدي :درگالنهي 10
15/0
وبهآرماتورهاوبتنآسيیبي بشكههاي220كیلوگرمي.
---نميرساندوباتمامتیپهياي
+15
8/0 25/0 35/0 55/0 75/0 00/1 20/1
بتنسازگاريدارد.
+20
8/0 15/0 35/0 45/0 75/0 00/1 20/1 50/1
---+25
15/0 25/0 45/0 55/0 00/1 20/1 00/2
---- ---14
+30
25/0 35/0 55/0 75/0 15/1 00/2

TILE
ADHESIVES
manufacturer all kinds of adhesive and construction chemicals
مشخصاتفنينوعپودری:
حالتفیزیكي :پودر قهوهاي
وزنمخصوص1/7 gr/cm³ :
شييرایطومييدتنگهييداري :بييهدور
ازسرماوگرماورطوبتدربسيته
بندي اولیه ودربستهبهميدت12
ماه.
بسيييتهبنيييدي :دركیسيييههييياي
25كیلوگرمي.

تماسباچشمویابامخاطهاي
تنفسيباآبگرمبشوئیدو
بالفاصلهبهپزشكمراجعهنمائید.

نكاتزیستمحیطي:
مقادیر اضافي را در آب و یا خاك
نریزید.

تائیدیهكیفیت:
نكاتایمني:
درصورتتماسباپوست،باآبو
صابونبشوئیدودرصورت

تمام محصوالتي كه توسط این شرکت
تولید و عرضه مي گردند مطابق با
استانداردهاي كیفي بین المللي
مي باشند.

www.rockwallchem.com
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RW Rapid Set-L

زودگیرکنندهبتنمایع

توضیحات:
RW Rapid Set-Lیكمایعتسریعكننيده
سختشدگيبتنوميالتمييباشيد.
این محصول بدونتياثیرسيوءبير
رويخواصبتن،مقاومتبتنرادر
سنین مختلف افزایش مي دهيد .بيا
اسييتانداردهايASTM C494, ACI 212
مطابقتدارد.

بطوركليعملاصيليگیيرشدردو
مرحلهانجامميگیردكهعبارتند
از:
الييف :درجييههیدراتاسييیوندر6
ساعتاولگیرشبتنراتاحيدود
 %30افزایشميدهد.
ب :مرحلييهتكامييلگیييرشكييهدر
يد
يتروني
يهنخسي
يامرحلي
يهبي
مقایسي
كندتريدارد.

مواردمصرف:
 RW Rapid Set-Lدرپيروژههيايسياخت مشخصاتفني:
اسييكله،پييل،تونييل،كارخانجييات
قطعات پیش سياختهوانيواعبيتن
ریزيهاكاربردفراوانيدارد.

مزایایمصرف:

• استفاده هر چه بیشتر ازقالبها
وتسریعدربازكردنآنها
• كيياهشزمييانبييراينگهييداريو
حفاظتبتنازسرما
• بهره برداري هر چيه زودتير از
یكسازهبتني

میزانمصرف:
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بنابهمیزانزودگیريمورد
نیازبین 1تا 3درصدوزنسیمان
مصرفي.

روشمصرف:

حالتفیزیكي :مایعزردشفاف
قابلیت مصرف :از 15تيا  30درجيه
سانتیگراد
وزنمخصوص1/2 gr/cm³ :
بسييتهبنييدي :درگالنهيياي 20و
بشكههاي 220كیلوگرمي
شرایط و مدت نگهيداري :در بسيته
بندياولیيهودربسيتهبيهدور
ازسرماوگرمابهمدت12ماه.

نكاتایمني:
درصورتتماسباپوسيت،بياآبو
صابونبشوئیدودرصورتتماسبيا
چشمویابامخاطهايتنفسييبيا
آبگرمبشيوئیدوبالفاصيلهبيه
پزشكمراجعهنمائید.

نحوهارزیابيمختصاتمقاومت 24ساعته
نكاتزیستمحیطي:
 RW Rapid Set-Lرادرهنگامبتنریزي

بهبتنآمادهاضافهكردهوسيپس
گیرشنهائي
گیرشاولیه
دقیقه
عملاختالطبتنرابهمدت3
(جهييتبدسييتآمييدنمالتيييهمگيين)
انجامدادهوسپسعملبتنریيزي
6تا8دقیقه
 2دقیقه
را انجام دهید .باید توجه داشيت
انجام آزمایش هياي اولیيه بيراي
8تا12دقیقه
 5دقیقه
 16كنتييرلزمييانگیييرشومختصييات

مقادیراضافيرادرآبویاخاك
مقاومت
ردهبندي
نریزید.
ساعته
24
18تا20مگاپاس
خوب
تائیدیهكیفیت:
كال
12تا15مگاپاس
تماممحصوالتيكهتوسطاینشيرکت
قابلقبول
كال
تولیدوعرضهميگردندمطابقبا

RW Rapid Set-P

زودگیرکنندهبتنپودری

توضیحات:
RW Rapid Set-Pسييرعتهیدراتاسييیون
سیمانراباالميبردوبههميین
علت مقاومت اولیه مخليوط بسيرعت
افزایش یافته وگیيرشنهيائيآن
بطور قابل مالحظيهايتسيریعميي
شود.

مواردمصرف:
-

بتنپاشییاشاتکریت
بتنریزیدرسطوحشیبدار
افزایشچسبندگیبتن
بتنریزیدرهوایسرد
کاهشزمانبازنمودنقالبها
كارهايتعمیراتيبتن
تقویتسازههايبتنيو
بنائي

مزایایمصرف:

•
•

کاهشخطراتناشیازتغییرات
سریعدما
كاهشزمانبراينگهداريو
حفاظتبتنازسرما
بهرهبرداريهرچهزودتراز
یكسازهبتني

کردهسپسآبمصرفیبهترکیب
خش اضافهگرددو پسازانجام
اختالطکاملدرسریعترینزمان
بتنریزیراانجامدهیم .باید
توجهداشتانجامآزمایشهاي
اولیهبرايكنترلزمانگیرشو
مختصاتمقاومت 24ساعتهبرروي
سیمانمصرفيدردستوركارقرار
گرفتهشود.

مشخصاتفني:
حالتفیزیكي :پودرسفیدمایلبه
خاکستری
وزنمخصوص1/3 gr/cm³:
( PHحلدرمایع)11 :
یونكلر :ندارد
شرایطومدتنگهداري :دربسته
بندياولیهبهدورازسرماو
گرماورطوبتبهمدت12ماه.
بستهبندي :دركیسههاي25
كیلوگرمي.

نكاتایمني:
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•
درصورتتماسباپوست،باآبو
صابونبشوئیدودرصورتتماسبا
میزانمصرف:
چشمویابامخاطهايتنفسيبا
مقيدارمصيرفآن %1الی %2وزن
آبگرمبشوئیدوبالفاصلهبه
سیمانميباشد .وبرايتسریع
پزشكمراجعهنمائید.
بیشتردرزمانگیرشمیزانمصرف
نحوهارزیابيمختصاتمقاومت 24ساعته
به % 5تا % 6وزنسیمانافزایش
مقاومت
زیست محیطي:
ميیابد .درصورتمصرفبیشتراز نكات
ردهبندي
گیرشنهائي
گیرشاولیه
ساعته
24
اضافي را در آب و یا
مقادیر
 % 9وزنسیمانمقاومتفشاري
مگاپاس.
خاك20نریزید
كاهشخواهدیافت.
18تا
خوب
6تا8دقیقه
 2دقیقه
كال
روشمصرف:
تائیدیهكیفیت:
12تا15مگاپاس
قابلقبول
دقیقه
12
تا
8
دقیقه
5
محصوالتي كه توسط این شرکت 17
 RW Rapid Set-Pپودریرابااجزای
تمامكال
تولید و عرضه مي گردند مطابق

سایر تولیدات فراورده های شیمیایی ساختمان راک وال
گروه افزودنی های بتن

گروه مواد آببند و عایق ها

روان کننده و کاهنده آب نرمال
روان کننده و کاهنده آب زودگیر
روان کننده و کاهنده آب دیرگیر
فوق روان کننده بتن نرمال
فوق روان کننده با خاصیت زودگیری
فوق روان کننده و کاهنده آب دیرگیر
سوپر روان کننده با مقاومت اولیه باال
سوپر روان کننده با خاصیت حفظ اسالمپ
سوپر روان کننده مخصوص بتن های خود متراکم
سوپر روان کننده و کاهنده شدید آب
پاور ژل الیافدار-برپایه پلی کربوکسیالت اتر
مکمل بتن نرمال-برپایه نفتالین سولفونات
افزودنی دیرگیرکننده بتن
افزودنی زودگیر بتن مایع
افزودنی زودگیر بتن پودری

نفوذگر کریستال ساز
آنی گیر
آب بند کننده پلیمری تک جزئی
آب بند کننده پلیمری دوجزئی نرمال
آب بند کننده پلیمری دوجزئی ویژه
واترپروف بتن پودری
پرایمر پایه قیری
امولسیون پایه آب
رزین محافظ نما بر پایه آب
رزین محافظ نما بر پایه حالل
رزین براق کننده
عایق سفید بام

گروه دوام دهنده ها و نگهدارنده
های بتن

گروه مالتهای آماده

افزودنی حباب ساز
پودر میکروسیلیس
ضدیخ بتن
کیورینگ بر پایه آب
کیورینگ بر پایه حالل
روغن قالب پایه آب
روغن قالب پایه حالل
الیاف پلی پروپیلن
الیاف پلی پالستیک بتن (پلیمری-سنتتیک)

ترمیم کننده بتن دکوراتیو
ترمیم کننده بتن نرمال
ترمیم کننده بتن جهت پرداخت سطوح نهایی
ترمیم کننده بتن تقویت شده با الیاف
گروت پایه سیمانی نرمال
گروت پایه سیمانی ویژه
گروت اپوکسی
شاتکریت بتن

گروه پوشش ها

گروه درز بندها

کفپوش سخت صنعتی
کفپوش اپوکسی
کفپوش پلی یورتان
خود تراز شونده

ماستیک سرد اجرا
ماستیک گرم اجرا
ماستیک پلی اورتان
واتر استاپ پی وی سی
واتر استاپ هیدروفیلی
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44388001-44388002 :تلفن

Head Office: First Floor, No. 10, Ashrafiesfahani Blvd. , Tehran, Iran
Tel: (+98 21) 44 38 80 01-2 Fax: (+98 21) 44 38 80 02
www.rockwallchem.com
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