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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

افزودنی حباب ساز

RW Air Plus
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پودر میکروسیلیس

RW Microsilica
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ضدیخ بتن

RW Antifreeze
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کیورینگ بر پایه آب

Rock Wall Cure -W
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کیورینگ بر پایه حالل

Rock Wall Cure -S
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روغن قالب پایه آب

RW Form Oil -W
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روغن قالب پایه حالل

RW Form Oil -S
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الیاف پلی پروپیلن

RW Fiber PP
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الیاف پلی پالستیک بتن (پلیمری-سنتتیک)

RW Fiber PS
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RW Air Plus

افزودنیحباب
ساز

توضیحات:
این محصول نوع ویژه اي از
افزودني بتن است كه جهت ایجاد
حبابهاي بسیار ریز  ،مقاوم و
زنجیره اي در بتن بكار مي رود،
این حبابهاي مقاوم باعث افزایش
طول عمر بتن بخصوص در سیكلهاي
یخبندان و مناطق سرد مي گردند.
با استانداردهاي  ASTM C260و BS
 5076و  DIN 1048مطابقت دارد.

موارد مصرف:
-

-

-
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و
ها
جاده
ریزي
بتن
بزرگراهها و باند فرودگاهها
و پیاده رو ها و ساخت بتن
مطلوب براي سدها ،مخازن
ساخت بتن سردخانه ها و اسكله
ها وکلیه قطعات بتنی نمایان
)(Expose
امكان رو آمدن مقدار كنترل
شده اي از شیره سیمان را
فراهم مي آورد و درنتیجه
باعث كاهش نفوذپذیري آب و
امالح شیمیائي به داخل بتن مي
گردد

مزایای مصرف:
•
•
•
•
•

افزایش مقاومت بتن در برابر
سیكل یخبندان و ذوب
افزایش نفوذ ناپذیري بتن و
درنتیجه آببندي آن
آب
و
جداشدگي
خطر
كاهش
انداختگي بتن
باال بردن اسالمپ و كار پذیري
بتن
با تمام افزودني ها همچون:

نكته :در طرح اختالط هایي كه
مثل
گیرش
هاي
كننده
كنترل
زودگیرها ویا دیرگیرها ،ویا فوق
روان سازها مورد استفاده قرار
میگیرند  ،مقدار مصرف RW Air Plus
كاهش میابد.

روش مصرف:
-1میتوان آنرا به آب مصرف اضافه
و سپس به مخلوط خشك بتن اضافه
كرد.
-2روش دیگر اینكه RW Air Plusرا به
مقدار الزم به ماسه نرم و مرطوب
اضافه كرده و سپس به اجزاي دیگر
بتن اضافه گردد.
نكته:
برطبق
اختالط
زمان
مدت
الف-
 3دقیقه
استاندارد : ASTM C182
اختالط 3 ،دقیقه سكون  2 ،دقیقه
اختالط نهائي
ب -برطبقآئیننامه ACI 212در
مواقعيكه2یاچندمادهافزودني
همزمانمورداستفادهقرارمي
گیرندمیبایستهركدامبطور
جداگانهبهمخلوطاضافهگردندو
نبایدقبلازضافهشدنبهبتن
باهمتركیبشوند.

مشخصات فني:
حالت فیزیكي :مایع قهوه اي تیره
وزن مخصوص1/03 gr/cm³ :
 : PHحدود 10/5
شرایط و مدت نگهداري :دربسته
بندي اولیه به دور از سرما و
گرما به مدت 12ماه.
بسته بندي :در گالنهاي  20و
بشكه هاي  220كیلوگرمي.

RW Microsilica

پودرمیكروسیلیس

توضیحات:

مواردمصرف:
-

اجرايبتندرسواحلدریا،
اسكلههاوپلها.
ساختبتنهايبامقاومت
باال.
ساختبتنسدها،كانالها،

نکته :باتوجهبهاینكه
میكروسیلیسخاصیتكاهندگيآب
داردحتما" ميبایستبههمراه
یكيازفوقروانكنندهها
استفادهگردد .درغیراینصورت
باعثتركخوردنبتنوكاهش
كارائيوعدمتراكمبتنميگردد.

روشمصرف:
بهمیزانالزمدرزمانساختبتن
بااجزايخشكمخلوطكردهوسپس
آبوفوقروانسازبهآنافزوده
شود.

مشخصاتفني:
حالتفیزیكي :پودرپوزوالن
خاكستريروشن
وزنمخصوص2/50 gr/cm³ :
شكلذرات :كرويوغیركریستاله
( آمورف)
آنالیز:
-

H2O:%0/08
SiC :% 0.50
C :% 0.30
SiO2 :% 94.6-%96.4
Fe2O3 :% 0.87
Al2O3 : %1.32
CaO :% 0.49
MgO :% 0.97
Na2O :% 0.31
K2O : %1.01
P2O5 :% 0.16
SO3 : %0.10
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استفاده از میكروسیلیس در بتن
ریزی های مجاور سواحل دریاها به
طور جدي مورد توجه مهندسین
ساختمان قرار گرفته است .به
پوزوالني
بارز
خصوصیات
دلیل
میكروسیلیس ،استفاده از آن جهت
بهبود خواص مكانیكي و افزایش
دوام بتن در كشور هاي پیشرفته
رو به افزایش است .میكروسیلیس
یك محصول فرعي حاصل از كوره هاي
قوس الكتریكي در جریان تولید
آلیاژهاي فروسیلیس میباشد .این
ماده با داشتن بیش از % 90
سیلیس با حالت غیر كریستالي و
به شكل ذرات بي نهایت ریز با
شدیدا

قطر متوسط 0 /1میكرون
پوزوالني است و براي استفاده به
عنوان یك ماده سیماني در بتن
افزودن
است.
مناسب
بسیار
میكروسیلیس به مخلوط بتن باعث
فعال آن با محلول
مي گردد sio2
هیدرو اكسید كلسیم  Ca(OH)2آزاد
موجود در منافذ موئین بتن تركیب
گردد و كریستال سیلیكات كلسیم
نامحلول تولید نماید و در نهایت
باعث تراكم ساختار خمیر سیمان و
افزایش
و
پذیري
نفوذ
كاهش
مقاومت بتن گردد.
با استاندارد  ASTM C1240مطابقت
دارد.

سیمانبهبتنافزود(باتوجهبه
اینكهباعثافزایشمقاومتبتنمي
گرددميتوانجایگزینهمانمقدار
سیمانگردد).
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TILE
ADHESIVES
manufacturer all kinds of adhesive and construction chemicals
نكاتایمني:
هنگامنگهداريوكاربااین
محصولدقتنمودهتاازتماسبا
دهان،چشمهاوموادغذایي
پرهیزگرددودرصورتتماس
احتماليبالفاصلهموضعراباآب
فراوانشستشودهید .بایدتوجه
داشتهنگاماستفادهازهرگونه
موادمعدنيدربتن،استفادهاز
دستكش،عینكایمني،وماسك
ضروريميباشد.

تائیدیهكیفیت:
تماممحصوالتيكهتوسطاینشرکت
تولیدوعرضهميگردندمطابقبا
استانداردهايكیفيبینالملليمي
باشند.

www.rockwallchem.com

www.rockwallchem.com

4

نكاتزیستمحیطي:
مقادیراضافيرادرآبویاخاك
نریزید.
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RW Antifreeze

ضدیزبتن

شیمیایی ساختمان راک

توضیحات:

شدنبتن.
-

انجيامكارهيايترمیمييدر روشمصرف:

www.rockwallchem.com

هیدراتاسييیونسييیمانیييكواكيينش • باافزودن RW Antifreezeبهمخليوط
بتن ميي تيوان مقيدارآب مصيرفي
گرمازااستوازآنجائیكهبهتير
راتا %10كاهش داد بدون آنكه در
است هیدراتاسیون سیمان در دمياي
كارائي بتن تغییري ایجاد شيود،
بین 10الي 25درجهسانتیگرادو
بدین ترتیب فشردگي وتراكم بيتن
درمدت 28روزانجامپذیردواز
تازهوپایداريبتنسختشدهدر
سويدیگيرگیيرشاولیيهبيتندر
برابرسیكلهايانجمادآبوذوب
دماي 20درجه سانتیگراد حدود 12
شدنیزافزایشميیابد.
ساعتبهطولميانجاميد .بيدین
ترتیببرايجليوگیريازیيززدن
بتندرهنگامسرماميبایستزمان میزانمصرف:
گیرائياولیهرااز 12ساعتبيه برايمشخصگشتنمیيزانمصيرفبيه
حدود 3الي 5ساعتكاهشدهيیمو جدولذیلدقتبفرمائید.
اینكارتوسطضدیزبيتنانجيام
میييزانمصييرفبرحسييبدرصييدوزن
پذیراسيتوبيااسيتاندارد ASTM
سیمان:
 C494مطابقت داردا ودردونوعپودريو
درمحييدودهدمييا( +5تييا ) 0بييا
مایعتولیدوعرضهميگردد.
عیار )%2(300با عیيار )%5/1(350و
باعیار)%1(400
مواردمصرف:
درمحييدودهدمييا( 0تييا )-5بييا
براي پیشگیري از انجمادآب عیار )%5/2(300با عیيار )%2(350و
دربيتنهيائيكيهدرمعير  باعیار)%5/1(400
يا )-10بييا
يدودهدمييا( -5تي
برودتشدیدقرارميگیرند .درمحي
تنييدكييردنگیييرشاولیييه عیار )%3(300با عیيار )%5/2(350و
بتن،خطر آسیب هاي ناشي از با عیار( )%2(400طبق آئيین ناميه
بهتراستدراینمحدودهبتنریزي
تغییرسریعدمايمحیط.
كاهش نقطه انجمياد وسيیال متوقفگردد).
-

 RW Antifreezeمصرفيرابهداخلتراك
هوايسردویخبندان.
ریختهوپسازاختالطكاملبابتن
آماده،بتنریزيراآغازنمائید .
مزایایمصرف:
هنگامبتنریزيدرهوايسيردبيه
 RW Antifreezeمحصولياستكهبه نكاتزیرتوجهنمایید:
•
ياي+5
يواندردمي
يكآنمیتي
كمي
سطحقالبهاوآرماتورهارااز
1
.
درجهبتنریزينمود
15
تا
5
آبوبرفویزبزدائید.

TILE
ADHESIVES
manufacturer all kinds of adhesive and construction chemicals
مشخصاتفنينوعپودري:
رنگ :سفید
وزنمخصوص1/95 gr/cm³ :
7 : PH
شرایط ومدت نگهداري :دربسته بندي
اولیهودربستهبهدورازسرماو
گرماورطوبتبهمدت 12ماه.
بسيييتهبنيييدي :دركیسيييههييياي20
كیلوگرمي.

 -6درصورتلزومميتوانمصالح
بویژهآبمصرفيراگرمكردوبا
استفادهازپوششمناسبازاتيالف
دمييايبييتنتييازهریختييهشييده
جلوگیريكرد.
 -7درزمانبتنریزيدميايهيی 
قسمتازبتننبایيداز +5درجيه
سانتیگرادكمترگرددچوندرغیر
ایيينصييورتفعالیييتشييیمیائي
هیدراتاسیون سیمان جهيت گیيرش و نكاتایمني:
مقاومتدهيكامالمتوقفميگردد.
درصورتتماسباپوست،بياآبو

مشخصاتفنينوعمایع:

صابونبشوئیدودرصورتتماسبا
چشمویابامخاطهايتنفسيبيا
آبگرمبشيوئیدوبالفاصيلهبيه
پزشكمراجعهنمائید.

رنگ :زرد
وزنمخصوص1/25 gr/cm³ :
 : PHدرحدود7
شرایط و مدت نگهيداري :در بسيته نكاتزیستمحیطي:
بندياولیهودربستهبهدوراز مقادیراضافيرادرآبویاخاك
سرماوگرمابهمدت12ماه.
نریزید.
بسته بندي :درگالنهاي 20و بشيكه
هاي 220كیلوگرمي.
تائیدیهكیفیت:
تماممحصوالتيكهتوسطاینشرکت
تولیدوعرضهميگردندمطابقبا
استانداردهايكیفيبینالمللي
ميباشند.

www.rockwallchem.com
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Rockwall Cure –W

كیورینگ -برپایهآب

توضیحات:

میزانمصرف:

www.rockwallchem.com

بييرايدسييتیابيبييهبتنيييبييا هرکیلوگرمکیورینگ 5الی 6متر
مقاومت باال وكیفیتيي مطليوب ميی مربعسطحبتنراپوششمیدهد.
بایست پسازپایانعملیياتبيتن روشمصرف:
ریزی محیطمناسبیجهترسیدنبيه کیورینگرابابرسیاپیستوله
حييداکثرمقاومييتممکيينبييرایآن بررويسطحبتن(10الي30دقیقهپس
فراهم نمود .تبخیر سریع و شيدید ازپرداختسطحبتنتازه) بكشید.
آبدرفصييولگييرمباعييثکيياهش درصورتیكهسطحكامال"پوشاندهنشد
کارائی ومقاومتبتن،جمعشيدگی پسازنیمساعتلكهگیرينمائید.
نکته :اگرازقالببرایبتنریزی
وایجادترکهایسيطحیدرآنميی
استفادهشدهاستمحصولرابعداز
گردد .عمل آوردن یا کیورینگ بيه بازکردنقالبهابررویسطحاجرا
مجموعه اقداماتیگفتهمیشودکه کنید.
بييرایتکمیييلوانجييامکامييل جهتجداشدنآسانترالیهکیورینگ
هیدراتاسييیونسييیمانبييهمنظييور ازرویسطوحعمودیونما،می
رسیدن بهمقاومتموردنظيربيتن بایستسطحموردنظرراقبلاز
اجرا می شود .متيداول تيرین روش پاشیدنباآبمرطوبنمائید.
پوشاندنسطحبتنبایکالیهنازک مشخصاتفنی:
جهت جليوگیریازتبخیيرآببيتن حالتفیزیکی :مایع
اسييتکييهاگييرازنييوعمناسييبی قابلیتانحالل :درآب
استفاده شود،ضمنداشتنخواصیک وزنمخصوص1/1 gr/cm³ :
عمل آوریخيوب،اثيرسيوئینیيز  :PHدرحدود7
بررویبتننخواهدداشتوپيساز بستهبندي :گالن 20وبشكه220
لیتري.
یکماهبتدریجبراثرعواملجوی
شرایطومدتنگهداري :دربسته
از بین خواهد رفت. .ایين محصيول بندياولیهودربستهبهدوراز
برپایييهسييیلیكونوچنييدنمونييه سرماوگرمابهمدت 12ماه.
رزیيينسيياختهشييدهوعملکييردآن
منطبقبااستاندارد  ASTM C309-81می نکاتایمني:
درصييورتتميياسبيياپوسييت،باآبو
باشد.
صابونبشوئیدودرصيورتتمياسبيا
چشمویابامخاطهايتنفسيبياآب
مواردمصرف:
گرمبشيوئیدوبالفاصيلهبيهپزشيك
اینمادهرامیتواندرتمام
مراجعهنمائید.
بتنریزیهایوسیعهمچون
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Rockwall Cure –S

كیورینگ -برپایهحالل

شیمیایی ساختمان راک

توضیحات:
نگهداری صحیح بتن پس از اتمام
عملیات بتن ریزی ،مقاومت و دوام
بتن با شرایط عمل آوردن آن
پیوند مستقیم دارد و از موارد
قابل توجه و اساسی در تکولوژی
محصول
شود.
می
محسوب
بتن
کیورینگ به شکل یک فیلم بسیار
نازک روی سطح بتن را پوشانیده و
از تبخیر سریع و زودهنگام آب
بتن جلوگیری می کند و همچنین
تداوم
حرارت و رطوبت الزم یرای
روند ترکیب شیمیایی آب با سیمان
جهت هیدراسیون کامل را در جسم
بتن حفظ می نماید.

مواردمصرف:
اینمادهرامیتواندرتمام
بتنریزیهایوسیعهمچون
کانالهایآب،محوطهوکفسالنها
بهکاربرد.

مزایایمصرف:

•
•

www.rockwallchem.com

8

•
•
•

آمادهبهمصرفبودهوآسان
اجرامیشود.
باالبردنسختیوبدونغبار
بودنسطح
بااستفادهازکیورینگدیگر
نیازیبهآبدادنبتنوجود
ندارد.
نیازیبهحفاظتبتنباگونی،
نایلونو ...نمیباشد.
دوامومقاومتبتنراافزایش
دادهوازخشکشدنوترک
خوردنآنجلوگیریمیکند.

مشخصاتفنی:
حالتفیزیکی :مایع
رنگ :قهوهای
قابلیتانحالل :درحاللهایآلی
وزنمخصوص0/75 gr/cm³ :
درجهاشتعال 80 :درجهسانتیگراد
بستهبندي :گالن 20وبشكه220
لیتري
شرایطو مدتنگهداري :اینمحلول
آتشزامحسوبمیشودوانبار
داریآنبادر نظرگرفتناین
مورد،درمحیطهایدارایتهویه
مطبوعدربستهبندياولیهو
دربستهبهدورازسرماوگرمابه
مدت 12ماهانجامپذیراست.

نکاتایمني:
درهنگامكاربااینمحصولبایستي
نکاتایمنیبدقترعایتشود .بدین
ترتیبكهتهویهكاملدرمحیط
وجودداشتهباشد .ازحرارتزیاد
وشعلهپرهیزگرددودرصورتتماس
باپوستویامخاطهايتنفسيالزم
استفوراباآبسردشستهشودو
بالفاصلهبهپزشكمراجعهنمائید.

نكاتزیستمحیطي:

میزانمصرف:
هرکیلوگرمکیورینگ5

نکته :اگرازقالببرایبتنریزی
استفادهشدهاستمحصولرابعداز
بازکردنقالبهابررویسطحاجرا
کنید.
جهتجداشدنآسانترالیهکیورینگ
ازرویسطوحعمودیونما،می
بایستسطحموردنظرراقبلاز
پاشیدنباآبمرطوبنمائید.

الی 6متر

مقادیراضافيرادرآبویاخاك

RW Form Oil-W

روغن قالب – بير پایيه
آب

توضیحات:
 RW Form Oil-Wتركیبخاصياستاز
روغنهايتصفیهشدهمعدنيو
موادامولسیفایر،كهبهراحتي
باآبمخلوطشدهامولسیوني
پایداربدستميآیدكهبا
استفادهازآنقالبهايبتني
آسانتربازوآزادميشوند.
بااستانداردASTM C-309 Type I
مطابقتدارد.

میزانمصرف:
هرلیتر RW Form Oil-Wسطحيمعيادل
 40تا 50مترمربيعبيرایسيطوح
فلزیوپالستیکیو ۲۰متيرمربيع
برایسطوحچوبیراپوششميدهد.

طریقهمصرف:
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 RW Form Oil-Wرابرحسبموردنیاز
میتوانتا 1برابرباآبمخليوط
كرده،پسازبهمزدنباپیستوله
یارول،یاقلمورويسطحقاليب
مواردمصرف:
اجرانميود( .بيههيمزدنكاميل
برايسهولتوسرعتبخشیدنبه مخلوطتاكسيبیيكمحليولهمگين
امربازكردنقالبها.
الزاميميباشد).
ممانعتازچسيبیدنبتيونیيا
ذراتسیمانبهسطحقالب.
مشخصاتفني:
حصولنميايبتيونيبياسيطحي حالتفیزیکی :مایع
صاف،تمیز،فشردهوبدونلكه
رنگ :زردشفاف
چربي.
وزنمخصوص0/95 gr/cm³ :
جلوگیريازپوستهشدنهرگونه
 :PHدرحدود7
پوششبعديرويبتن.
قابلیتمصرف :محلولرقیقشدهدر
ييودهشي
ييوگیريازفرسي
جلي
ييه
ييفردرجي
يياالترازصي
ييوايبي
ييدن هي
.
قالبها
سانتیگراد.
يت،نیي
يویيدروقي
يرفهجي
صي
يداري
يدارينگهي
يدتنگهي
يرایطومي
يروي شي
انسانيوكاهشهزینيهآمياده
:دربستهبندياولیهودربستهبه
سازيمجددقالبها
دورازسرماوگرمابيهميدت12
ماه.
مزایایمصرف:
بستهبندي :گالن 20وبشكه220
•
امولسیفایرمصرفشدهدرایين لیتري.
يابونN6
ياتصي
ينازتركیبي
روغي
ساختآلمانواسيیداولوئیيك نكاتایمني:
خنثيشدهميباشد.
درصورتتماسباپوسيت،بياآبو
سياختقطعيات
 RW Form Oil-Wدر
•
صابونبشوئیدودرصورتتماسبيا
پیشساختهوپیشتنیدهبتنيي چشمویابامخاطهايتنفسييبيا
يه
يلهبي
يوئیدوبالفاصي
يرمبشي
تسهیالتبسیاريفراهمميسازد آبگي
9
وبرايقطعاتيكهبياحيرارت پزشكمراجعهنمائید.

RW Form Oil-S

روغن قالب – بير پایيه
حالل

توضیحات:

طریقهمصرف:
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پیشازاجرا،سطحقالبفلزی
 RW Form Oil-Wروغنقالببرپایه
تمیزوازهرگونهترکیبات
روغنهایمعدنی،افزودنیهای
جداکنندهوحاللهایآلیمیباشد چسبندهسختشده،گریس،زنگ
زدودهشود .روغنقالبرابا
کهباقرارگرفتنبررویسطح
استفادهازقلممو،برس،غلطک
قالبودرتماسباسیمانایجاد
واکنشوخواصضدکفینمودهکهدر یاپیستولهرویسطحقالبهااجرا
نتیجهازحبسهوادرحدفاصلبتن نمایید .قالبچوبینوبهتراست
دردومرحلهباروغنقالبپوشش
وقالبجلوگیریمینمایدودر
دادهشودتاازجذبکاملروغن
ادامهواکنشتشکیلترکیباتجدا
سازدادهکهباعثسهولتجداسازی جلوگیریشود.
نکته:
قالبازبتنمیگردد.
-1ایجادالیهنازکرویسطحجهت
بااستانداردASTM C-309 Type I
کسبحداکثربازدهیوپرهیزاز
مطابقتدارد.
اجرایالیهضخیممیباشد.
مواردمصرف:
-2درصورتتجمعروغندرگوشههای
برايسهولتوسرعتبخشیدنبه قالبتوسطوسیلهایمناسبروغن
اضافیپاکشود.
امربازكردنقالبها.
ممانعتازچسيبیدنبتيونیيا -3اعمالبیشازحدوتجمعدر
گوشههااحتمالتاخیردرگیرشدر
ذراتسیمانبهسطحقالب.
حصولنميايبتيونيبياسيطحي آنمواضعراخواهدداشت.
صاف،تمیز،فشردهوبدونلكه
مشخصاتفني:
چربي.
جلوگیريازپوستهشدنهرگونه حالتفیزیکی :مایع
رنگ :قهوهایروشن
پوششبعديرويبتن.
جليييوگیريازفرسيييودهشيييدن وزنمخصوص0/85 gr/cm³ :
قابلیتاشتعال :دارد
قالبها.
چربنمودنقالبمقياطعبتنيی شييرایطومييدتنگهييدارينگهييداري
يزیو :دربستهبندياولیهودربستهبيه
يگآمیي
يهرني
يازبي
يهنیي
کي
دورازسرماوگرميادردميای+5
اعمالپوششهایچسبندهندارد
الی  + 35درجه سانتیگراد به ميدت
مزایایمصرف:
 12ماه.
يرو  بستهبندي :گالن 20وبشيكه220
يرعتخي
يریعسي
يودوتسي
بهبي
•
حبابهایهوایمتصلبهبدنيه لیتري.
قالب
آغشتهنمودنسطوحبیشيتریاز نكاتایمني:
•
قالبهابهواسطهقدرتپوشيش اینمادهقابلاشتعالمیباشيدو
بایدازگرماوشعلهمسيتقیمدور
دهیزیاد
بدوننیازبهفشيارمکيانیکی نگه داشته شود .درصورت تمياس بيا
• 10

RW Fiber PP

الیافپلیپروپیلن

توضیحات:

مواردمصرف:

•

•

•
•
•

میزانمصرف:
مقدار متوسط مصرف  RW Fiber PPبا
توجه به عملكرد مورد نظر جهت
جایگزینی آرماتورهای حرارتی و
جلوگیری از ترک خوردگی یا جمع
شدگی زودرس و عملکرد مناسب و
بهینه بین ،از  0/6تا  3كیلوگرم
در هر متر مكعب بتن متغیر
میباشد.
مقدارمتوسطمصرف(مثالدالها)
حدودیككیلوگرمدرهرمترمكعب
است .درقطعاتپیشساختهبا
استفادهازسیستمدوغابتزریقي
) (Slurry infiltratedازمقداربیشتري RW
 Fiber PPبایداستفادهشودتابه
هدفموردنظر(،مقاومتخمشي
موردنظر)رسید.

روشمصرف:
RW Fiber PP
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تقریبا

دركشور ما آب انداختگي
درتمامي ساخت و سازهاي بتني
 این
اتفاق مي افتد كه معموال
مشكل به سادگي با پاشیدن سیمان
برروي سطح بتن رفع مي گردد .اما
این راه حل منجربه تشكیل یك سطح
بسیارضعیف با نسبت باالي آب به
سیمان مي گردد كه به سادگي از
بتن جدا مي شود و مقاومت سایشي
آب
ضمن
دارد.در
كمي
بسیار
انداختگي باعث ایجاد تركهاي ریز
پوست
ترك
اصطالحا

كه
میشود
سوسماري گفته میشود ،این تركها
اگر در معر دید باشند سطح را
بد نما مي كنند.كاربرد RW Fiber PP
از وقوع چنین پدیده اي جلوگیري
مي نماید و باعث ایجاد یك سطح
مستحكم مي گردد .در ضمن استفاده
از  RW Fiber PPباعث مي شود تا
نسبت آب به سیمان ،در كل ضخامت
عضو ثابت بماند و هیدراتاسیون
سیمان ادامه یابد .با بیان
توضیحات فوق میتوان نتیجه گرفت
كه استفاده از  RW Fiber PPمنجر به
یك سطح مناسب با مقاومت سایشي
از
همچنین
و
گردد
مي
باال
نفوذپذیري بتن كاسته و نفوذ
عوامل خورنده را به داخل بتن به
حداقل مي رساند و دوام بتن را
افزایش مي دهد .این امر در
مناطقي مانند سواحل جنوبي و
شمالي كشور باعث جلوگیري از
بهدر رفتن سرمایه ملي مي شود.
 RW Fiber PPبا استاندارد ASTM C1116
مطابقت دارد.

•

باعثكاهشتركخوردگيبه
میزانقابلتوجهيميشود.
ازهدررفتنسرمایههاي
هنگفتبهعلتخوردگي
آرماتورهاوخرابيبتن
جلوگیريميكند.
جایگزینمناسبيبرايآرماتور
حرارتيميباشد.
جلوگیريازآبانداختگيوكمك
بهعملهیدراتاسیون
كاهشنفوذپذیريوافزایش
مقاومتبتندربرابرسیكلهاي
ذوبوانجماد
افزایشمقاومتفشاريو
افزایشمقاومتسایشي

را میتوان در هر زمان 11

معموال

به بتن اضافه نمود.

RW

TILE
ADHESIVES
manufacturer all kinds of adhesive and construction chemicals
نكته :توجه داشته باشید كه
 Fiber PPآب گریز) (Hydrophobicبوده و
است
صفر
آن
آب
جذب
درصد
بنابراین هرگز نباید از افزودن
آب اضافي جهت افزایش رواني بتن
استفاده كرد.

شرایطومدتنگهداري :دربسته
بندياولیهودربستهبه
دورازرطوبتودرشرایطمناسب
بهمدت 5سال.
بستهبندی :دركیسههاي20
كیلوگرمي.

مشخصاتفني:

نكاتایمني:

RW

حالتفیزیکی :پلیمرپلیپروپیلن
سفید)(PP
قطر 19 :میکرون
جذبآب0.02:
مقاومييتدربرابييراسييیدهيياو
قلیاها :باال
مقاومتدربرابرنمک :باال
محدودهذوب 160 – 165 :درجهسانتی
گراد
وزنمخصوص900 Kg/m³ :
مقاومتکششی350 N/mm² :
ابعاد :درسایزهاي18، 12، 6
میلیمتري

www.rockwallchem.com
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كامالبيخطربودهوهی گونه
آسیبينميرساند.

نكاتزیستمحیطي:
بهعلتانبارداريطوالنيمیتوان
مقادیراضافيرابرايپروژههاي
بعديحفظنمود.

تائیدیهكیفیت:
تماممحصوالتيكهتوسطاینشرکت
تولیدوعرضهميگردندمطابقبا
استانداردهايكیفيبینالملليمي
باشند.

RW Fiber PS

الیافپالستیکبتن( پلیمری-
سنتتیک)

توضیحات:
مصرفالیافپالستیکبتنیاالیاف نکته:
ماکروسنتتیکبتنبعنوانمسلح
درصورتاستفادهازترکیب
الیافپالستیکبتنباالیاف
کننده برایافزایشمقاومت،
بهبودخواصمکانیکیودوامبتن
PPبتن امکانتقویتوبهبود
وکنترلترکخوردگیدرساختار
خواصبتنمیسرمیگردد.
استفادهازترکیبالیاف
بتن و مالتهایپایهسیمانی صورت
میگیرد.
پالستیکبتنبا الیاففلزی
بتن جهتکسبمقاومتهایباالتر
امکانپذیراست.
مواردمصرف:
-

-

-

قابلاستفادهدربتنسقف
هایعرشهفوالدی
کفسازیباندفرودگاهها,
انبارهانظامیونیروگاهاو
...
بتنریزیکفسالنهای
صنعتی،عرشهبتنیپلهاو
...
تولیدبتنبامقاومتضربه
ایوسایشیباال
احداثسازههایبتنینظامی
وهستهایو…
الینینگتونلوساختقطعات
پیشساخته

مزایای مصرف:

•

•
•

میزانمصرف:
مقدارمتوسطمصرفالیاف

شرایطومدتنگهداري :دربسته
بندياولیهبهدورازسرما
،گرما،رطوبتوتابشمستقیيم
نورخورشیدبهمدت
 24ماه.
بستهبندی:کیسه 5کیلوگرمیو
طبقسفارش.

نكاتایمني:
اینمادهدردستهموادمضربرای
سالمتیانسانومحیطزیستقرار
ندارد .درصورتبلعیدهشدنفورا”
بهپزشکمراجعهشود .اینماده
آتشزانمیباشد.

نكاتزیستمحیطي:
مقادیراضافيرادرآبویاخاك
نریزید.

تائیدیهكیفیت:
تماممحصوالتيكهتوسطاینشرکت
تولیدوعرضهميگردندمطابقبا
استانداردهايكیفيبینالمللي
ميباشند.
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•

افزایشمقاومتدربرابر
ضربهوسایشبتن
کاهشترکهایریزناشیاز
جمعشدگیدرسنیناولیهو
حاصلازنشست
افزایشمقاومتبتندربرابر
سیکلهایانبساطوانقبا
کاهشنفوذپذیریوافزایش
دوام

مشخصاتفني:

13

سایددتولیار دفدروداهدهایدشیمیاییدساختمانددرکدورل
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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