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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

ماستیک سرد اجرا

RW Joint Sealants 300

2

ماستیک گرم اجرا

RW Joint Sealants 330
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RW Joint Flex PU
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واتر استاپ پی وی سی

Rock Wall Waterstop
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واتر استاپ هیدروفیلی

Rock Wall Aquaphil
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ماستیک پلی اورتان
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RW Joint Sealants 300

ماستیكسرد
اجرا

توضیحات:
RW Joint Sealants 300خمیرتكجزئيو
آمادهبمصرفياستكهبهسهولت
قابلاجراتوسطمالهیاكاردك
ميباشد .اینمحصولبرپایهقیر
حاللهاي
اصالحشده،الیاف،
هیدروكربنيتهیهشدهوقابل

كاربردبرايسطوحبتني،آجري،
آسفالتوغیرهميباشد .با
استانداردهایذیلمطابقتدارد:

جهتصافكاريسطحنهایيمريتروان
ازیررككرراردكآغشررتهبررهحررالل
استفادهنمود.

مشخصاتفني:

حالتفیزیكي :خمیرمشكي
مقاومت حرارتي -20 :تا  +80درجه
سانتیگرادبدونریزش
میزانموادمعدني :حداكثرwt %20
ASTM C1330 , ASTM C1193
وزنمخصوص1/2 kg/cm³ :
BS
5212 , CRD-C527 , CRD-C22
درجهحرارتزماناجرا :بین +5تا
 +40درجهسانتیگراد
مواردمصرف:
زمانسفتشدناولیه :دردماي+30
درزهايبتني
درجهسانتیگرادبهمدت 4ساعت
درزهايآجري
زمانسفتشدهنهایي :دردماي+30
تركهايآسفالت
درجهسانتیگرادبهمدت 4هفته
آببنديسازهها
شریطومدتنگهرداري :برهدوراز
آببندياطرافلولههايبتني سرماوگرمادربستهبندياولیره
ویافلزي
بهمدت 12ماه.
بستهبندي :طبقسفارش.

مزایایمصرف:

•
•
•
•

چسبندگيعاليباسطوحاطراف
آببنديكاملدرزها
پایداريدربرابراشعهUV
عمرطوالني

نكاتایمني:
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همانندسایرموادشیمیایي،هنگام
نگهداريوكاربااینمحصرولدقرت
نمودهتاازتماسبادهان،چشمو
موادغذایيپرهیزگررددودرصرورت
میزانمصرف:
تماساحتماليبالفاصلهموضعرابا
برايهرمتررطرولبرهعمرقیرك
آبفراوانشستشودهید.
سررانتیمتروعررر یرركسررانتیمتر
حرردود 110گرررم RW Joint Sealants 300نكاتزیستمحیطي:
موردنیازاست.
مقادیراضافيرادرآبویراخراك
نكترره :توجررهداشررتهباشرریدكرره
نریزید.
هموارهبهتراستعمقدرزازعر 
آنكمترباشد.

تائیدیهكیفیت:

تماممحصوالتيكهتوسطایرنشررکت
روشمصرف:
تولیدوعرضهميگردندمطابقبرا
 2ابتداسطحمروردنظررراازهرر
استانداردهايكیفيبینالملليمي

RW Joint Sealants 330

ماستیكگرماجرا

توضیحات:
پسازاجراميتوانیدابزاركار
راقبلازخشكشدنباآبوصابون
بشوییدویادرصورتخشكشدنآنها
راباتینربشویید.
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اینمحصولبرپایرهقیررتولیرد
گشتهكهبهصورتگرمدردرزهراي
خصوصا درزهاي انبسراطي
ً
مورد نظر
افقيوسراختمانيدرمعرر حرالل
هاينفتيمورداستفادهقرارمري
گیرررد .بررااسررتاندارد ASTM D3569مشخصاتفني:
حالتفیزیكي :جامدمشكي
مطابقتدارد.
وزنمخصوص:حدود1/1 kg/cm³
مواردمصرف:
درجهدمرايریخرتن :برین170-190
درجهسانتیگراد
پمپ بنزین ها
دمايمحیطزماناجرا :بین +5ترا
محوطه پاركینگ ها
 +60درجهسانتیگراد
كف تعمیرگاه ها و گاراژها
ري:
ریلهدوكمخروطر
رذیريبوسر
نفوذپر
انبارهاي سوخت و روغن
حداكثر(90 )0/1 mm
آببندي سازه ها
انعطافپذیري :بین %60تا%80
مزایایمصرف:
شرایطومدتنگهداري :برهدوراز
سرماوگرمادربستهبنردياولیره
مقاومتدربرابراشعهUV

چسرربندگيكامررلبرراسررطوح بهمدت 24ماه.

بستهبندي :طبقسفارش
درزهايموردنظر
مقرراومدربرابرررحرراللهرراي

نكاتایمني:
نفتي
همانندسایرموادشیمیایي،هنگام
میزانمصرف:
نگهداريوكاربااینمحصولدقرت
برايیركمترردرزبرهعمرقیرك نمودهتاازتماسبادهان،چشرمو
سررانتیمتروعررر یرركسررانتیمتر موادغذایيپرهیزگرددودرصورت
مقردار 110گررم RW Joint Sealants 330تماساحتماليبالفاصلهموضعرابا
آبفراوانشستشودهید.
الزماست.
نكته :بهتراستعمقدرزكمتراز
نكاتزیستمحیطي:
عر آنباشد.
مقادیراضافيرادرآبویاخراك
روشمصرف:
نریزید.
ابتداسطوحدرزهايموردنظرررا
ازهرگونهگردوغباروچربيو تائیدیهكیفیت:
ذراتسسررتزدودهوبایرردتوجرره تماممحصوالتيكهتوسطایرنشررکت
داشتهباشیدكهاینسرطوحكرامال تولیدوعرضهميگردندمطابقبرا 3
ً

RW Joint Flex PU

شیمیایی ساختمان راک
پلییورتان
ماستیک
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گردوغبار،رطوبت،ذراتسستو
توضیحات:
 RW Joint Flex PUدرزگیراالستومريبر  ...گرددسپسماستیكآمادهدر
پایهپليیورتانكهبهصورتسرد تیوپرابهوسیلهتفنگمخصوصدر
اجراميشودوازچسبندگيبسیار محلدرزتزریقنمایید.
توجه : 1پیشازاجراكلیهابزار
عاليبرايانواعسطوحبامصالح
ووسایلراكامالتمیزوعارياز
ً
مختلفبرخوردارميباشد .این
هرگونهآلودگينمایید.
محصولپسازاجراوخشكشدن،
االستیسیتهبسیارمطلوبيرادارا توجه : 2ماستیكآمادهشدهرا
حداكثرساز 30الي 40دقیقه
بودهودرمقابلانواعحاللهاي
مصرفنمایید.
شیمیایيازجملهحاللهاينفتي
توجه : 3استفادهازدستكشو
مقاومميباشد.
عینكایمنيهنگامساختوساز
باستانداردهاي  ASTM D5329و
الزاميميباشد.
 ASTM D1190مطابقتدارد.
توجه : 4جهتپرداختسطحماستیك
اجراشدهازمایعشویندهوكاردك
مواردمصرف:
درزهاي استفادهنمایید.
براي
مصرف
مورد
داخلي و خارجي ساختمان
گزینه اي مناسب جهت درزهائي مشخصاتفني:
كه مداوم در تماس با آب حالتفیزیكي :خمیريدر رنگبندی
مشكي،طوسيوسفید
هستند
درز بین دیوارها و سقف و وزنمخصوص1/2 gr/cm³ :
دمايسرویس + 80 :الي -50درجه
درزهاي قطعات پیش ساخته
سانتیگراد
دماياجرا + 50 :الي – 5درجه
مزایایمصرف:
چسبندگي فوق العاده باال به سانتیگراد
•
زمانخشكشدن 36 :ساعتدردماي
سایر سطوح با مصالح مختلف
مقاومت باال در برابر عوامل  25درجهسانتیگراد
•
جذبآب 1/01 :درصد
و شرایط جوي
مقاومت باال در مقابل تابش ازدیادطول :حداقل 200درصد
•
حفظماهیتاالستیكي 60 :درصد
نور خورشید و اشعهUV
داراي استحكام فرسایشي قابل شرایطومدتنگهداري :دربسته
•
بندياولیهبهدورازسرماو
توجه
حفظ قابلیت انعطاف پذیري در گرماورطوبتبهمدت 12ماه.
•
بستهبندي :دربستهبنديتیوپی
محدوده دمایي وسیع
مناسب جهت درزبندي محیط هاي  600گرمي.
•
سردخانه اي ،نیروگاه ها،
تصفیه خانه ها ،اسكله ها ،نكاتایمني:
مخازن آب این محصول اثر سوء همانندسایرموادشیمیایي،هنگام

RW PVC Waterstop

واتراستاپپیوی
سی

توضیحات:
این نوار P.V.Cبا هدف آب بندي
درزهاي اجرائي و انبساطي طراحي
گشته و در ابعاد و اشكال مختلف
با
میگردد.
عرضه
و
تولید
استانداردهاي ASTM D2240و ASTM D412
و ASTM D570مطابقت دارد.

مواردمصرف:
-

ساختمخازنوسدهاوتونلها
ساختاسخرهاوكانلها
فاضالبهاوتصفیهخانههايآب
بطوركليجلوگیريازعبورآب
درمحلهايقطعبتن(درزهاي
اجرائيوانبساطي)

مزایایمصرف:
•
•

•
•
•
•

انتخابنوعوسایز:
واتراستاپهاي  P.V.Cدر دو نوع تخت
)(Eو حفره دار ) (Oتولید مي گردند
 ،كه نوع تخت براي درزهاي
اجرائي و قطع بتن و نوع حفره
دار براي درزهاي انبساطي و ژوئن
ها مورد استفاده قرار مي گیرند
.
واتراستاپ با ضخامت
ً عر
معموال

مشخصات فني:
حالت فیزیكي :نوارهاي ( P.V.Cپلي
ونیل كلراید) زرد
وزن مخصوص1/3 kg/cm³ :
مقاومت كششي15 N/mm²:
درصد ازیاد طول%400 :
سختي70Shore A :
مقاومت شیمیایي :مقاوم در برابر
آب و آب دریا ،فاضالب و محیطهاي
قلیایي
روش و مدت نگهداري :به دور
ازتابش مستقیم آفتاب و گرما و
سرما و رطوبت به مدت  24ماه.
5
بسته بندي :در رولهاي  25متري.
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•

نصبآسان
كارائيآنباعمربتن
برابريدارد.
مقاومدربرابرواكنشهاي
قلیایيبتن
مقاومتكششيباالوانعطاف
پذیريفوقالعاده
درگیريكافيبابتن
اتصالكاملوبدوننشتبه
یكدیگر
تنوعسایزواشكالظاهري

بتنميبایستمورداستفادهقرار
بگیرندكهنیميازعر آن
دربتنقدیمونیمهدیگردربتن
جدیدقرارخواهدگرفت.
واتر استاپ هاي حفره دار ) (Oدر
محل هاي پیش بیني شده درزهاي
انبساط و ژوئن ها باید به فرمي
قرار بگیرند كه حفره واتراستاپ
پس از بتن ریزي مقطع اول و دوم
كامال در محل درز قرار گرفته تا
ً
سازه
در زمان انبساط و انقبا
مقاومت كافي كششي و فشاري الزم را
داشته باشد.
براي ثابت نمودن واتراستاپ در
هاي
گیره
از
خود
هاي
محل
واتراستاپ استفاده كرده و هرگز
آنها را سوراخ نبایدكرد زیرا به
جهت تغییر تنش در محل سوراخ ،
واتراستاپ دچار پارگي مي گردد
.براي اتصال واتراستاپ ها به
یكدیگر عالوه بر  over lapنمودن از
واتراستاپ
حرارتي
دستگاه جوش
استفاده گردد.

RW Aquaphil

واتراستاپهیدروفیلی

توضیحات:
 RW Aquaphilواتراستاپ هیدروفیلی
آبدوست است با قابلیت تورم
در
كاربرد
جهت
پذیر
برگشت
درزهاي اجرایي ،كه این مواد با
نفوذ به تركها و حفره ها بصورت
خود تزریقي عمل مي نماید .مطابق
با استاندارد  DIN1048-5فشار آب
تا  6بار را میتواند تحمل کند.

موارد مصرف:

شیمیایی ساختمان راک

چسب آكواریوم در وسط سرتاسر درز
مورد نظر مي چسبانیم در مواقعي
كه طول درز بیشتر از طول یك رول
كامل مي باشد میتوان قطعه دیگر
را با همان چسب هائي كه در باال
به آنها اشاره شد ،چسباند .پس از
كارگذاري كامل واتراستاپ میتوان
عمل بتن ریزي را آغاز نمود.
شكلزیرنحوهعملكرد RW Aquaphil
رادربتننشانميدهد:

جهتآببنديدرزهاياجرایي
درمعر آبهايزمینيیاسطحي،
بصورتدائمیاموقتبكارمیرود
وتافشارآب 7بارراتحمل
میكند.كاربردآندرنواحيتغییر
مسیرآبنیزامكانپذیراست.

مزایایمصرف:

•
•
•

•

www.rockwallchem.com
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•
•

پروسه متورم شدن بصورت برگشت
پذیر است.
از قابلیت باالیي درحفظ فرم
برخوردار است.
ودرطول
باال
دماهاي
در
چسبناك
حالت
به
تابستان
درنمي آید.
 RW Aquaphilدر نوع مخصوص خود
داراي یك پوشش محافظ در
برابر باران را نیز دارا مي
باشد .بنابراین نصب آن به
شرایط جوي وابسته نبوده و
سریع
ازتورم
محافظ
الیه
جلوگیري مي نماید .اما پس از
انحالل این الیه،متورم مي شود.
روشهاي
باسایر
درمقایسه
آببندي درزها ،سیستمي مقرون
به صرفه و مطمئن مي باشد.
غیرسمي و قابل كاربرد در

مشخصاتفني:
حالتفیزیكي :پروفایلبامقطع
مستطیليوانعطافپذیر
رنگ :آبی
پایه :برپایهالستیکهایمصنوعی
قابلیتتورم :بیشاز%500
وزن730gr/m :
شرایطنگهداري :دربستهبندي
اولیهودربستهبهدورازسرماو
گرماورطوبتبهمدت 12ماه.
بستهبندي :رولهاي 10سانتی
متري،جعبههاي70عدد.

نكاتایمني:
كامالبيخطربودهوهیچگونه
ً
آسیبينميرساند.

نكاتزیستمحیطي:
بهعلتانبارداريطوالنيمیتوان
مقادیراضافيرابرايپروژههاي

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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