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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

ترمیم کننده بتن دکوراتیو

RW Deco Repair

2

RW N Repair Mortar

3

RW Soft Repair

5

RW Hard Repair

7

Rock Wall N Grout

9

گروت پایه سیمانی ویژه

RW Super Grout

11

گروت اپوکسی

RW Epoxy Grout

12

کفپوش سخت صنعتی

RW Hard Mortar

14

خود تراز شونده

RW Self-levelling

15

RW Shotcrete

16

ترمیم کننده بتن نرمال

ترمیم کننده بتن جهت پرداخت سطوح نهایی
ترمیم کننده بتن تقویت شده با الیاف
گروت پایه سیمانی نرمال

شاتکریت بتن
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RW Deco Repair

ترمیمکنندهبتندکوراتیو (-10
1میلیمتر)

توضیحات:
ترمیم كننده بتن ،مالت آماده بر
پایه سیمان با دانه بندي مناسب
و بدون انقباض مي باشد كه با
توجه به پلیمرهاي به كار رفته
در ساخت این محصول از چسبندگي
قابل توجهي به سطوح زیركار
با
باشد.
مي
برخوردار
استانداردهاي  ASTM C387و  DIN 1045و
 DIN 1048مطابقت دارد.

موارد مصرف :
-

خوردگي

ها

و

ترك
ترمیم
شكستگیها
هموار نمودن سطوح
پر نمودن حفره ها و ناهمواري
هاي بتن
زیرسازي كف و دیوار ها قبل
از نصب پوشش جدید

مزایای مصرف :
•
•
•
•
•
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•
•

چسبندگيباالبهانواعمصالح
نظیر،بتن،گچ،آجرو...
همرنگبتن
مقاومدرمقابلسیكلهاي
یخبندانوذوب
مقاومتمكانیكيباال
مقاومتدربرابرحمالت
سولفاتها
غلظتقابلتنظیم
مقاومتدربرابرنفوذدي
اكسیدكربن

میزان مصرف :

بسته به میزان تخلخل و ناهمواري
سطوح مورد اجرا ،براي پوشش یك
متر مربع به ضخامت یك میلیمتر
حدود  1/5الي  2كیلوگرم RW Soft
2
 Repair -Nمورد نیاز مي باشد.

نكته:
 براي تهیه مخلوط فوق حدود 3/28تا  3/8لیتر آب براي هر كیسه 20
كیلوگرمي  RW Soft Repair -Nالزم است.
 با یك كیسه 20كیلویي RW Soft Repair -Nمیتوان  14لیتر مواد
تعمیري تهیه كرد.
 سطح تعمیري را باید از خشك شدنسریع ،آفتاب  ،گرما ،سرما و باد
محفوظ داشت كه به این منظور مي
بایست پس از پرداخت كاري سطح
آنرا عمل آوري نمائید.
 همیشه مقداري از مواد را با آبتركیب نمایید كه حداكثر در مدت
زمان كمتر از  30دقیقه مورد
استفاده قرار گیرد .
افزایش
به
نیاز
صورت
در
چسبندگي و آب بند نمودن سطح مي
توان نسبت  1/5پیمانه آب و 1/5
پیمانه چسب بتن و  5پیمانه RW Soft
 Repair -Nرا با هم مخلوط نموده و
مورد استفاده قرار داد.

مشخصات فني :
حالتفیزیكي :پودرطوسي
یون كلر  :ندارد
قابلیت انحالل  :در آب
وزن مخصوص1/57 gr/cm³ :
5
حداقل
:
اجرا
زمان
دماي
حداكثر 35درجه سانتیگراد.
شرایط و مدت نگهداري :در بسته
بندي اولیه به دور ازسرما و گرما
و رطوبت به مدت 12ماه.
كیسه
در
بندي:
بسته
هاي20كیلوگرمي

نكات ایمني:
همانند سایر مواد شیمیایي ،هنگام
نگهداري و كار با این محصول دقت

RW N Repair Mortar

ترمیمکنندهبتن( 10-50میلیمتر)

توضیحات:

میزان مصرف :

 RW N Repair-Hمالت تعمیري بر پایه
سیمان به همراه مواد تقویت
كننده ،آماده به مصرف ،كه پس از
افزودن مقدار الزم آب ،به خمیري
تعمیري جهت پوشش دهي مقاوم و
آببند مبدل مي گردد .این محصول
از
و
بوده
انقباض
بدون
نفوذپذیري كم و دوام طوالني
برخوردار مي باشد.

حجممخلوطحاصلازیككیسه20
كیلوگرمي RW N Repair -Hو 3/5لیتر
آب،مقدار 10لیترخواهدبودكه
میتواناینحجمرابرايپوششدهي
یكمترمربعبهضخامت 10میلیمتر
استفادهنمود.

موارد مصرف :
-

-

-

-

مزایای مصرف:
•

قابلیتاجرادرضخامتهای1
تا 50میلیمتر.

سطح كار را از هر گونه گرد و
غبار و چربي و یا هر نوع آلودگي
تمیز كنید.اگر مناطقي سست وجود
دارد آنها را از بین ببرید .در
صورت مشاهده آرماتور زنگ زده،
ابتدا ازسالمت درون آن اطمینان
یافته و سپس نسبت به زنگ زدایي
توسط یكي از روشهاي برس زني و یا
ماسه پاشي اقدام نموده تاسطح
فوالد تمیز نمایان گردد.پس از
مرحله تمیزكاري سطح ،اقدام به
كامال
ا
شستشو با آب نموده بطوریكه
اشباع گردد .اگرمقادیر اضافي آب
برروي سطح باقي مانده ،آن را جمع
آوري نمائید.
بهترین روش ساخت مالت RW N Repair-H
استفاده از ابزار همزن(دریل) با
دور پائین مي باشد.به مقدار الزم
آب را در داخل ظرفي تمیز ریخته و
درحالیكه همزن در حال گردش است،
پودر خشك  RW N Repair -Hرا بطور
پیوسته به آب اضافه نمائید.پس از
اضافه شدن كامل پودربه آب،همزدن
را تا 3دقیقه ادامه دهید تا
مخلوطي یكنواخت و فاقد حباب هاي
بزرگ ایجاد گردد .چنانچه مخلوط
برخوردار
دلخواه
ازغلظت
فوق
نباشد میتوان رفته رفته به آن آب 3
و یا پودر خشك  RW N Repair -Hاضافه
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-

بهمنظورمحافظتازسازه
هايبتنيدرمعرضعوامل
مهاجمهمچونكلرایدو
سولفاتها.
بهعنوانپوششنهائيسازه
هايبتنيجهتآببنديواز
بینبردنتركهايموئینة
احتمالي.
تعمیرسازههايدرمناطق
صنعتيبویژهسازههایيكه
درمعرضروغنهايمعدنيو
یاهیدرولیكميباشند.
تعمیراتوآببنديسازههاي
آبيهمچوناستخرها،مخازن
آبآشامیدنيوسازههاي
دریایيو.....
تماميمواردتعمیريسازهاي
كهامكانمالهكشيویااز
طریقپاششيرادارابودهو
هدفاجرايپوششيبامقاومت
باالوپایدارباشد.

روش مصرف :

TILE
ADHESIVES
manufacturer all kinds of adhesive and construction chemicals
مشخصات فني :
حالتفیزیكي :پودرطوسي
یونكلر :ندارد
قابلیتانحالل :درآب
وزنمخصوص2/3 gr/cm³ :
دمايزماناجرا :حداقل5
حداكثر 35درجهسانتیگراد.
ضخامتهرالیه :حداقل 10حداكثر
 50میليمتر.
شرایطومدتنگهداري :دربسته
بندياولیهبهدورازسرماو
گرماورطوبتبهمدت12ماه.
بستهبندي :دركیسههاي25
كیلوگرمي.
تمیزكاري :وسایلكاررا
بالفاصلهپسازخاتمهكاروقتي
كههنوزمالترويآنتازهمي
باشدباآببشوئید .مالتخشكشده
بهصورتمكانیكيقابلجداشدن
است.
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نكات ایمني:
همانندسایرموادشیمیایي،
هنگامنگهداريوكاربااین
محصولدقتنمودهتاازتماسبا
دهان،چشمهاوموادغذایي
پرهیزگرددودرصورتتماس
احتماليبالفاصلهموضعراباآب
فراوانشستشودهید.

نكات زیست محیطي:
مقادیراضافيرادرآبویاخاك
نریزید.

تائیدیه كیفیت:
تماممحصوالتيكهتوسطاینشرکت
تولیدوعرضهميگردندمطابقبا
استانداردهايكیفيبینالملليمي
باشند.

RW Soft Repair
شیمیایی ساختمان راک
ترمیمکنندهبتنجهتپرداختسطوح

نهایی( 1-10میلیمتر)

توضیحات:
ترمیم كننده بتن  ،مالت آماده بر
پایه سیمان با دانه بندي مناسب
و بدون انقباض مي باشد كه با
توجه به پلیمرهاي به كار رفته
در ساخت این محصول از چسبندگي
قابل توجهي به سطوح زیركار
برخوردار مي باشد.
ASTM C387و DIN
بااستانداردهاي
 1045و DIN 1048مطابقت دارد.

موارد مصرف :
-

خوردگي

ها

و

ترمیم ترك
شكستگیها
هموار نمودن سطوح
و
ها
حفره
نمودن
پر
ناهمواري هاي بتن
زیرسازي كف و دیوار ها قبل
از نصب پوشش جدید

مزایای مصرف :

•
•
•
•

•
•
•

میزان مصرف :
بسته به میزان تخلخل و ناهمواري
سطوح مورد اجرا  ،براي پوشش یك
متر مربع به ضخامت یك میلیمتر

نكته:
براي تهیه مخلوط فوق حدود
 3/28تا  3/8لیترآب براي هر
كیسه  20كیلوگرمي RW Soft
Repairالزم است.
RW Soft
با یك كیسه 20كیلویي
 Repairمیتوان  14لیتر مواد
تعمیري تهیه كرد.
سطح تعمیري را باید از خشك
شدن سریع ،آفتاب  ،گرما،
سرما و باد محفوظ داشت كه به
این منظور مي بایست پس از
پرداخت كاري سطح آنرا عمل
آوري نمائید.
همیشه مقداري از مواد را با
آب تركیب نمایید كه حداكثر
در مدت زمان كمتر از 30
قرار
استفاده
مورد
دقیقه
گیرد .
در صورت نیاز به افزایش
چسبندگي و آب بند نمودن سطح
مي توان نسبت  1/5پیمانه آب
و  1/5پیمانه چسب بتن و 5
پیمانه  RW Soft Repairرا با هم
مخلوط نموده و مورد استفاده
قرار داد.

مشخصات فني :
حالتفیزیكي :پودرطوسي
یون كلر  :ندارد
قابلیت انحالل  :در آب
وزن مخصوص1/75 gr/cm³ :
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•

چسبندگي باال به انواع مصالح
نظیر ،بتن ،گچ ،آجر و...
هم رنگ بتن
بدون انقباض
سیكلهاي
مقابل
در
مقاوم
یخبندان و ذوب
سهولت اجرا و غلظت قابل
تنظیم
مقاومت مكانیكي باال
برابرحمالت
در
مقاومت
سولفاتها

و یكنواخت به دست آید .میتوان
تا رسیدن به غلظت دلخواه با
افزودن آب و یا پودرRW Soft Repair
آنرا تنظیم نمائید.
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TILE
ADHESIVES
manufacturer all kinds of adhesive and construction chemicals

نكات ایمني:
همانند سایرمواد شیمیایي ،هنگام
نگهداري و كار با این محصول دقت
نموده تا ازتماس با دهان ،چشم و
مواد غذایي پرهیز گردد و در
صورت تماس احتمالي بالفاصله موضع
را با آب فراوان شستشو دهید.
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نكات زیست محیطي:
مقادیر اضافي را در آب و یا خاك
نریزید.

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

RW Hard Repair

ترمیمکنندهبتنتقویتشدهبا
الیاف( 10-50میلیمتر)

توضیحات:
 RW Hard Repairمالت تعمیري بر پایه
سیمان به همراه الیاف و دیگر
مواد تقویت كننده ،آماده به
مصرف ،كه پس از افزودن مقدار
الزم آب ،به خمیري تعمیري جهت
پوشش دهي مقاوم و آببند مبدل مي
گردد .این محصول بدون انقباض
بوده و از نفوذپذیري كم و دوام
طوالني برخوردار مي باشد.

موارد مصرف :
-

-

-

-

مزایای مصرف :

•

قابلیتاجرادرضخامتهای1
تا 40میلیمتر.

حجممخلوطحاصلازیككیسه20
كیلوگرمي RW Hard Repairو 3/5لیتر
آب،مقدار 10لیترخواهدبودكه
میتواناینحجمرابرايپوششدهي
یكمترمربعبهضخامت 10میلیمتر
استفادهنمود.

روش مصرف :
سطح كار را از هر گونه گرد و
غبار و چربي و یا هر نوع آلودگي
تمیز كنید.اگر مناطقي سست وجود
دارد آنها را ازبین ببرید.در
صورت مشاهده آرماتور زنگ زده،
ابتدا ازسالمت درون آن اطمینان
یافته و سپس نسبت به زنگ زدایي
توسط یكي از روشهاي برس زني و یا
ماسه پاشي اقدام نموده تاسطح
فوالد تمیز نمایان گردد.پس از
مرحله تمیزكاري سطح ،اقدام به
كامال
ا
شستشو با آب نموده بطوریكه
اشباع گردد .اگرمقادیر اضافي آب
برروي سطح باقي مانده ،آن راجمع
آوري نمائید.
بهترین روش ساخت مالت RW Hard Repair
استفاده از ابزار همزن(دریل) با
دورپائین مي باشد.به مقدار الزم
آب را در داخل ظرفي تمیز ریخته و
گردش
حال
در
همزن
درحالیكه
است،پودر خشك  RW Hard Repairرا بطور
پیوسته به آب اضافه نمائید.پس از
اضافه شدن كامل پودربه آب،همزدن
تا
دهید
ادامه
تا3دقیقه
را
مخلوطي یكنواخت و فاقد حباب هاي
بزرگ ایجاد گردد.چنانچه مخلوط
برخوردار
دلخواه
ازغلظت
فوق
نباشد میتوان رفته رفته به آن آب 7
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-

بهمنظورمحافظتازسازه
هايبتنيدرمعرضعوامل
مهاجمهمچونكلرایدو
سولفاتها.
بهعنوانپوششنهائيسازه
هايبتنيجهتآببنديواز
بینبردنتركهايموئینة
احتمالي.
تعمیرسازههايدرمناطق
صنعتيبویژهسازههایيكه
درمعرضروغنهايمعدنيو
یاهیدرولیكميباشند.
تعمیراتوآببنديسازههاي
آبيهمچوناستخرها،مخازنآب
آشامیدنيوسازههايدریایي
و.....
تماميمواردتعمیريسازهاي
كهامكانمالهكشيویااز
طریقپاششيرادارابودهو
هدفاجرايپوششيبامقاومت
باالوپایدارباشد.

میزان مصرف :

TILE
ADHESIVES
manufacturer all kinds of adhesive and construction chemicals

www.rockwallchem.com
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مشخصات فني :

نكات ایمني:

حالت فیزیكي :پودر طوسي
یون كلر  :ندارد
قابلیت انحالل  :در آب
وزن مخصوص2/3 gr/cm³ :
دماي زمان اجرا  :حداقل 5
حداكثر 35درجه سانتیگراد.
ضخامت هرالیه :حداقل  10حداكثر
 50میلي متر.
شرایط و مدت نگهداري :در بسته
بندي اولیه به دور از سرما و
گرما و رطوبت به مدت 12ماه.
بسته بندي :در كیسه هاي 25
كیلوگرمي.
را
كار
وسایل
كاري:
تمیز
بالفاصله پس از خاتمه كار وقتي
كه هنوز مالت روي آن تازه مي
باشد با آب بشوئید .مالت خشك شده
به صورت مكانیكي قابل جدا شدن
است.

همانندسایرموادشیمیایي،
هنگامنگهداريوكاربااین
محصولدقتنمودهتاازتماسبا
دهان،چشمهاوموادغذایي
پرهیزگرددودرصورتتماس
احتماليبالفاصلهموضعراباآب
فراوانشستشودهید.

نكات زیست محیطي:
مقادیراضافيرادرآبویاخاك
نریزید.

تائیدیه كیفیت:
تماممحصوالتيكهتوسطاینشرکت
تولیدوعرضهميگردندمطابقبا
استانداردهايكیفيبینالمللي
ميباشند.

RW N Grout

گدددددروتپایدددددهسدددددیمانی
نرمال

توضیحات:
 RW N Groutیك محصول آماده به
مصرف كه فقط با افزودن مقدار
معیني آب ،به مالتي روان و بدون
جمع شدگي تبدیل مي گردد.
این محصول به گونه اي تولید
گشته كه بتوان آنرا به شكل
خمیري و یا روان به آساني براي
تسطیح،گروت ریزي و یا پر كردن
گودالها استفاده نمود بطور كلي
 RW N Groutمحصولي است كه براي پر
كردن هرنوع فضاي خالي مورد
استفاده قرار مي گیرد كه بعد از
عمل گیرش مقدار محدود و كنترل
ا معادل و یا بیش
شده اي تقریبا
از میزان انقباض ناشي از تبخیر
آب و خشك شدن منبسط میشود.
با استفاده از  RW N Groutدر زمان
بسیار كوتاهي عمل گیرش انجام
میشود و بعد از عمل گیرش عمل
سخت شدن و به استحكام و مقاومت
نهائي رسیدن انجام مي گیرد.

سپس مقدار معیني آب داخل میكسر و
یا ظرف مناسب و تمیز ریخته و RW
 N Groutرا به آرامي به آن مي
افزائیم( ،آب مصرفي براي هركیسه
 RW N Groutتقریبا"  3/5الی  4لیتر
مي باشد) به مدت  3الي  5دقیقه
به خوبي هم زده به طوري كه
مخلوطي یكنواخت و همگن و فاقد
حباب هوا به دست آید .مالت آماده
را بالفاصله در نقطه معیني با
پیوستگي و در ارتفاع مناسبي كه
فشار حركتي الزم را تامین نماید ،
مي ریزیم .بالفاصله روي سطوح باز
را باگوني خیس مي پوشانیم و آنرا
مرطوب نگه مي داریم تا زماني كه
آماده پرداخت كاري و یا به گیرش
اولیه نائل گردد.
در صورت دستیابي به عمل آوري
مطمئن تر میتوان از محصول عمل
آورنده کیورینگ استفاده نمود.

www.rockwallchem.com

نكاتمهم:
موارد مصرف:
دماي آب مصرفي به اندازه اي باید
دماي مالت بین  +5الي +35
پایه هاي فلزي ساختمانها ،زیر باشد كه
سنآزمون
بیشتر 28
14
7
دكل هاي برق ،محل استقرار ماشین باشد .از آب 3
باید
بادماي
(روز)
آالت سنگین ،پركردن هرنوع حفره و پرهیز كرد چرا كه موجب رواني
مقاومت
و در نتیجه آب انداختگي و
شكاف و یا پركردن اطراف میله بیشتر
70/ 65/ 55/ 47/
 (N/mمي گردد .از عملیات
جداشدگي
هاي مهار كننده در پیش ساخته فشاري
7
اضافي و ویبره 4كردن3باید 6
هاي بتني.
خودداري
)m²
شود.
مقاومت
مزایای مصرف:
در
مي بایست به اندازه مورد نیاز
10/
•
 8/6آماده
 ،8/2مالت
8/0ریزي
(N/mm²گروت
خمشيمرحله
عدددمجمددعشدددگیانقباضددی یك
7
()Shrinkage
)كرد و از رقیق كردن مجدد و از
غلظتقابلتنظیمباكمكآب
•
استفاده بیش از اندازه آب مصرفي
•
دسددتیابيسددریعبددهمقاومددت باید پرهیز نمود.
9
اولیه

TILE
ADHESIVES
manufacturer all kinds of adhesive and construction chemicals
مشخصاتفني:
حالتفیزیكي :پودرطوسي
وزنمخصوصپودر1/75 gr/cm³ :
وزنمخصوصگروتآمادهgr/cm³ :
2/41
انبساطآزاد 2 :تا 5درصد
انبساطماندگار 0 :تا0/5درصد
مدتوشرایطنگهداري :دربسته
بندياولیهبهدورازرطوبتو
سرمابهمدت 12ماه.
بستهبندي :دركیسههاي25
كیلوگرمي.

نكاتایمني:
همانند سایر مواد شیمیایي ،هنگام
نگهداري وكار با این محصول دقت
نموده تا از تماس با دهان ،چشم
ها و مواد غذایي

www.rockwallchem.com
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پرهیزگرددودرصورت تماس
راباآب
موضع
بالفاصله
شستشو دهید.

احتمالي
فراوان

نكاتزیستمحیطي:
مقادیراضافيرادرآبویاخداك
نریزید.

تائیدیهكیفیت:
تماممحصوالتيكهتوسطایدنشدرکت
تولیدوعرضهميگردندمطابقبدا
استانداردهايكیفديبدینالمللدي
ميباشند.

RW Super Grout

گدددددروتپایدددددهسدددددیمانی
ویژه

توضیحات:
 RW Super Groutگروتآمادهبهمصرفي
اسددت،بددرپایددهمددوادمعدددنيو
پلیمري كده درمكانهدائي كده بده
مقاومت باال و چسبندگي زیاد نیاز
باشدددمددورداسددتفادهقددرارمددي
گددردد .ایددنگددروتازسددیالیتو
رواني خوبي برخوردار بدوده و در
محلهائي که نیاز به مقاومت بداال
نیاز باشد مدورد اسدتفاده قدرار
میگیرد .بدااسدتانداردهاي ASTM
 C827,C878مطابقتدارد.

موارد مصرف:
-

كفسازيهايصنعتي
باندفرودگاهها
محلهايپاركماشین
جايگذاريبلتهاومیلگرد
پايسدتونهداوبطدوركليدر
محلهائيكهنیازبدهمقاومدت
بیشترباشد.

 سطحزیركارراازوجودهرگوندهچربيوگردوغبارومدوادآلدوده
ميزدائیمواگرسطحدارايپوسته
ویابخشهايسسدتباشددآنهدارا
نیزبرطرفكنید.
 سطوحزیركارخشدكاگدرازندوعبتنيویامالتسیمانيباشدمرطوب
نمودناینسطوحقبلازمدالتریدزي
الزاميمیباشد.
 سطوحصدیقلیویداصدافرابدههرطریقممكن(قلدموچكدشكداري،
خراشدادنو ) . . .زبرنمائید.
 عمددلآوريپددسازپرداختكددارينهائيجهتپیشدگیريازخشدكشددن
سریعویایخزدگيالزامياست.

مشخصاتفني:

میزان مصرف:

نكاتایمني:

www.rockwallchem.com

حالتفیزیكي :پودرطوسي
وزنمخصوص1/75 gr/cm³ :
انبساطآزاد 2 :تا 5درصد
انبساطماندگار 0 :تا 0/5درصد
مزایای مصرف:
شرایطومدتنگهداري :دربسته
بندياولیهبهدورازرطوبتو
مقاومتكششيوخمشيباال
•
سرمابهمدت 12ماه.
مقاومتسایشيباال
•
بستهبندي:کیسههای 25کیلوگرمی.
پیوندقويبازیرسازي
•
مقاومتباالدربرابدراثدرآب تمیزكاري :وسایلكاررابالفاصله
•
پسازخاتمهكاروقتديكدههندوز
شوردریا
تعمیراتيهمچونپركردنحفدره مالترويآنتازهميباشددبداآب
•
بشوئید.
هاو. . . . .

با محاسبهحجممقطعگروتریدزیو همانندسایرموادشیمیایي،هنگام
بادرنظرگرفتنوزنمخصوصگروت نگهداريوكاربااینمحصدولدقدت
آمددادهمیتددوانمیددزاندقیددقرا نمودهتاازتماسبادهدان،چشدم
درددو
دذایيپرهیزگد
دوادغد
داومد
هد
محاسبهنمود.
درصددورتتمدداساحتمدداليبالفاصددله11

RW Conbex Grout

گروتمنبسطکننده

توضیحات:

روش مصرف:

در دوﻏﺎب ﻫﺎي ﺘﺰرﯿﻘﯽ  :ﻣﻘﺪاري آب
 RW Conbex Groutﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ
را در ﻇﺮف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﯿﺧﺘﻪ ﺳﯿﻣﺎن
ازﺘﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﺳﯿﻣﺎنﺑﺎﻋﺚ اﻧﺑﺳﺎط
را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻧﯿﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺤﻈﻪ ايدرﻣﻼتﮔﺸﺘﻪ
ﻫﻢ زده ﺘﺎ ﻣﺧﻠﻮﻃﯽ ﯿﮑﻧﻮاﺧﺖ ﺑدﻪ
ﺑﻄﻮرﯿﮑﻪ ﭘﺲ ازﺧﺸﮏ ﺸﺪن،ﺤﺪاﻗﻞ
 RW Conbex Groutو
دﺳدﺖ آید .ﺳﭘﺲ
ﺑﻪ اﻧﺪازةآبﺘﺑﺧﯿﺮ ﺸﺪهﻣﻼت
ماسه را (در ﺼﻮرت وﺟدﻮد در ﻃدﺮح
ﻣﻧﺑﺳﻂ ﮔﺸﺘﻪ وﻣﻼتراازﺟﻣﻊ ﺸﺪﮔﯽ
اﺧدﺘﻼط) ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺧﻠﻮط ﻛﻦ اﺿﺎﻓﻪ
واﻧﻘﺑدﺎضﻧﺎﺸدﯽ ازدﺳدﺖ دادن
دﻗﯿﻘﻪ دﯿﮕﺮ
ﻛﺮده و ﺑﺮاي ﻣﺪت2
آبﻣدﺼﺮﻓﯽ دورمینماید .این
ﻫﻣﺰدن را اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ.
محصولبااستانداردASTM C 1107
در
اﻧﺑددﺳﺎط
ﻣﻘددﺪار
ﺑﯿدﺸﺘﺮﯿﻦ
مطابقتدارد.
ﺤددﺪود  1ﺘدﺎ  2/5ﺳددﺎﻋﺖ ﭘددﺲ از
ﻣﺤدﯿﻂ
در
آن
ﻧﻣﻮدن
ﻣﺧﻠددﻮط
موارد مصرف:
ﺳدﯿﻣﺎﻧﻲ اﺘﻔدﺎق اﻓﺘدﺎده ﻛدﻪ ﺑدﺳﺘﻪ
هایانبساطیافته
– ساختبتن
ﺑدﻪ دﻣدﺎي ﻣﺤدﯿﻂ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ
– ساختمالتهایبدونانقباض
هایتزریقیپرکنندده ﺑﻮد .اﺳﺘﻔﺎده از این محصول در
– ساختدوغاب
دوﻏدﺎب ﺳدﯿﻣﺎن ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺑﺳﺎط ﺤﺟﻣﻲ
عملیاتترمیمیبدونانقباض
ﺘﺎ  %3/2و در ﻣﻼت ﻣﺎﺳﻪ-ﺳﯿﻣﺎن ﺑدﺎ
– ساختگروتهایزیرصفحاتستون
ها ﻧدﺳﺑﺖ  1ﺑﻪ 1ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺑﺳﺎط ﺘﺎ % 2
– ساختبتنفونداسیوندسدتگاه
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯿﺪ.
آالتسنگین
وماشین

مزایای مصرف:







حالتفیزیكي :ﭘﻮدرﻗﻬﻮه/ﺧﺎﻛﺳﺘﺮي
وزنمخصوص2/2 gr/cm³ :
شرایطومدتنگهداري :دربسته
بندياولیهبهدورازرطوبتو
سرمابهمدت 12ماه.
بستهبندي:کیسههای 25کیلوگرمی.
تمیز كاري :وسایل كار را بالفاصدله
پسازخاتمهكاروقتيكههنوزمالت
رويآنتددازهمدديباشدددبدداآب
بشوئید.

ایجادانبساطقابلکنتدرلدر
بتن
جلوگیریازجمعشددگیوتدرک
خوردگیبتن
جلوگیریازآبانداختگیبتن
تسریعزمانحصولمقاومتهدای
اولیهونهایی
سازگاریباانواعسیمانهدای
پرتلندبهجزتیپ5
افزایشمقاومتفشاریبتن
نكاتایمني:
فاقدذراتآهنوایجدادلکده همانند سایر مواد شیمیایي ،هنگدام
هایزنگ
نگهداريوكارباایدنمحصدولدقدت
11
نمودهتاازتماسبادهان،چشمها

میزان مصرف:

www.rockwallchem.com




مشخصاتفني:

RW Epoxy Grout

گروتاپوکسی

توضیحات:
 RW Epoxy Groutمخلدوطی 3جزئدیبدر
پایه رزین هاي اصالح شده بهمدراه
دانهبنديمخصوصمیباشددوبدا
حصول مقاومت فشاري بسدیار زیداد
،محصددولمناسددبیبددرايعملیددات
سنگین مهندسی و نصدب ماشدین آالت
میباشد.
بااستانداردهای  ASTM C658-98و BS
 6319 part1و BS 6319 part3وBS 6319 part7
و BS 6319 part6مطابقتدارد.

موارد مصرف:
-

ثابتسازيماشینآالتدینامیک
رويفونداسیونها
پرنمودنفضايخالیزیرشاسدی
هاوبیسپلیتها)(BASE PLATE
پرنمودنفضدايخدالیاطدراف
بولتها
کارگذاريآرماتورها
ثابتسازيریلجرثقیلها
فونداسیونپرسهایفوقسنگین
دددگاهیو
دددزاتپاالیشد
وتجهید
پتروشیمی

مزایای مصرف:
www.rockwallchem.com

•
•
•
•
•
•

مقاومتهايمکانیکیبسیارباال
چسبندگیفوقالعادهزیادبده
فلزوبتن
بدونانقباض
مقاومتباالدربرابرارتعاش
مقاومتشیمیائیوحرارتیباال
سرعتسختشدنمناسب

میزان مصرف:

بامحاسبهحجممقطعگروتریزیو
 12بادرنظرگرفتنوزنمخصوصgr/cm³

دز 
دد .جد
دهدهید
دوقادامد
داروشفد
بد
مخلوطشدهرامیبایسدتتدامددت
زمددانکمتددراز 15دقیقددهمددورد
استفادهقراردهید.
توجه :1واکدنشاجدزا فراینددي
گرمازاسدتدمدايمحدیطدرسدرعت
گیرائیموثراست.
توجه :2درصورتیکهارتفاعمحدل
اجددرايگددروتاپوکسددیبددیشاز3
سانتیمترباشدعملیاتاجرا باید
درمراحل3
سانتیمتريوبافاصلهزمانیحدود
 6ساعتانجامپذیرد.
دیشاز
دوادراپد
دزمد
ده :3هرگد
توجد
اختالطدرمقابلتابشمستقیمندور
خورشیدقرارندهید.
نكته:
 چنانچهحفرههابزرگباشندمديتوانازمصالحسنگيتمیزوخشك
 2-7mmبانسبتوزنيیكبهیدك
استفادهنمود.
 سطحزیركارراازوجودهرگوندهچربيوگردوغباروموادآلوده
دطحداراي
درسد
دیمواگد
ديزدائد
مد
پوستهویابخشدهايسسدتباشدد
آنهارانیزبرطرفكنید.
 سطوحزیركارخشدكاگدرازندوعبتنيویدامدالتسدیمانيباشدد
مرطوبنمودناینسدطوحقبدلاز
مالتریزيالزاميمیباشد.
ده
دافرابد
داصد
دیقلوید
دطوحصد
 سدهرطریقممكن(قلموچكشكداري،
،خددددراشدادنو ) . . .زبددددر
نمائید.
 عمددلآوريپددسازپرداختكددارينهائيجهتپیشگیريازخشكشددن
سریعویایخزدگيالزامياست.

TILE
ADHESIVES
manufacturer all kinds of adhesive and construction chemicals
زمانرسیدنبهمقاومتنهائی :
بستهبهدمايهوا 4الی 7روزمی
باشد.
مقاومتهايشیمیائی:

عالی

اسید
سولفوریک %50
عالی
خوب
هیدروکسید سدیم
اسید نیتریک
%20
% 60
بد
عالی
اسید استیک
اسید سیتریک
% 10
بد
عالی
آب اکسیژنه و
سولفات سدیم
نكاتزیستمحیطي:
متانول
% 25
نكاتایمني:
مقادیراضافيرادرآبویاخداك
اسیدکلریدری
عالی
خیلی خوب
روغن موتور و
همانند سایر مواد شیمیایي ،هنگام
نریزید.
بنزین
% 37این محصول دقت
نگهداري وكار ک با
خیلی
تائیدیهكیفیت :خوب
تولوئن
اسید
چشم
فسفریک دهان،
تماس با
نموده تا از
خوب و
غذایي پرهیزگردد
ها و مواد
تماممحصوالتيكهتوسطایدنشدرکت
% 50
درصورت تماس احتمالي بالفاصله
موضع را با آب فراوان شستشو دهید.

اسید الکتیک

خیلی خوب

تولیدوعرضهميگردندمطابقبدا
استانداردهايكیفديبدینالمللدي
ميباشند.

www.rockwallchem.com
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RW Hard Mortar

کفپوشسختصنعتی

توضیحات:
 RW Hard Mortarمحصولي است آماده به
مصرف برپایه سنگدانه هاي معدني
با ضریب سختي باال و سیمان و
نوعي خاص از سوپرپالستي سایزرها
و افزودني هاي دیگر ،كه براي
قابل اجرا و تهیه شدن فقط نیاز
به آب دارد.

مواردمصرف:
كارگاهها ،كارخانجات،كف پاركینگ
انبارها،
ها،
سردخانه
ها،
كلي
بطور
یا
و
فرودگاهها
مكانهایي كه در معرض عبور و
مرور لیفتراك و ماشین آالت سنگین
قرار دارند كه در این مكانها
نیاز به مقاومت سایشي و فشاري
باال بوده و یا در صنایعي كه گرد
و غبار ناشي از تردد بر كیفیت
محصوالت اثر نامطلوب گذاشته و یا
صنایعي كه از مواد خورنده طبیعي
و شیمیایي استفاده مي گردد.

مزایایمصرف:

•

www.rockwallchem.com
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•
•
•
•
•
•
•

مقاومت سایشي باال در برابر
بارهاي ترافیكي
مقاومت فشاري باال
ربرابر
د
باال
مقاومت
موادشیمیایي و یا محلولهاي
خورنده
جلوگیري از پدیده خاك اندازي
و گرد و غبار
زیبایي و تنوع در رنگ
سهولت در اجرا
عدم لغزندگي
استاندارد ASTM D2697
با
مطابقت دارد.

بتنخشكاجراكرد.
نكته:
 اجرايصحیحپوششهايسختصدنعتينیازبهمهارتالزمدارد.
 اندازهضخامتاجرابستهبهبارترافیكيمحلمتغیراست.
 پرداختكاري( سابزدنسطحتوسطدستگاه) جز مراحلمهماجرامي
باشد.ورداستفادهقراردهید.

مشخصاتفني:
رنگ :درانواعرنگهايمعدني
وزنمخصوص2/2 gr/cm³ :
زمانگیرشاولیه 1 :الي 3ساعت
زمانگیرشنهائي 7 :الي 10ساعت
ابعاددانهها 0/075 :تا5
میلیمتر
مقاومتفشاري800 kg/cm² :
مقاومتخمشي 150 kg/cm² :الي
200kg/cm²
شرایطومدتنگهداري :دربسته
بندياولیهبهدورازسرماو
گرماورطوبتبهمدت12ماه.
بستهبندي :دركیسههاي25
كیلوگرمي.

نكاتایمني:
همانندسایرموادشیمیایي،هنگام
نگهداريوكاربااینمحصدولدقدت
نمودهتاازتماسبادهدان،چشدم
درددو
دذایيپرهیزگد
دوادغد
داومد
هد
دله
داليبالفاصد
داساحتمد
دورتتمد
درصد
موضددعرابدداآبفددراوانشستشددو
دهید.

نكاتزیستمحیطي:

RW Self- levelling

خودترازشونده

توضیحات:

مشخصاتفنيجز : A

 RW Self- levellingتركیب بسیار مطمئني
است دو جزئي كه به راحتي در آب
حل شده و مالت سیالي بدست مي آید
كه براي كف سازیها مورد استفاده
مناسبي
گیرد.جانشین
مي
قرار
براي موزائیك كاري مي باشد
استحكام و دوام و كارائي آن
بسیار باالست و كاربرد آن بسیار
آسان است و بسیار ارزانتر از
موزائیك تمام میشود.
قدرت و چسبندگی  RW Self- levellingبه
حدي است كه به آساني به بتن
قدیم چسبیده و استحكام الزم را
بوجود مي آورد زمان گیرش در
هواي مناسب پس از 4الي 5روز مي
باشد و پس از آن میتوان هر نوع
كفپوشي را روي آن اجرا نمود.

حالتفیزیكي :پودرطوسي
قابلیتاختالط :درآب
وزنمخصوص1/85 gr/cm³ :
مدتنگهداري :بهدورازگزند
سرماوگرماورطوبتدربسته
بندياولیهبهمدت 12ماه.
بستهبندي :دركیسههاي 20كیلو
گرمي.

مواردمصرف:
زیر سازي كف سالنها ،راهروها،
دفاتر كار ،ساختمان هاي مسكوني
و عمومي جایگزین هرگونه كفپوش.

میزانمصرف:

روشمصرف:
ابتدا سطح مورد نظر را هرگونه
مواد روغني و گرد و غبار پاك
نموده و حتي االمكان با آب شستشو
شود البته اینكار الزامي نیست.
 Aو یك
مقدار 5پیمانه جز
پیمانه آب و یك پیمانه جز  Bرا
با هم مخلوط كرده و سپس بوسیله

حالت فیزیكي :مایع سفید
قابلیت اختالط :در آب
وزن مخصوص1/1gr/cm³ :
شرایط نگهداري :دور از گزند سرما
و گرما و در بسته بندي اولیه به
مدت  12ماه.
بسته بندي :در گالنهاي3/ 5و
10و20وبشكه هاي 220كیلو گرمي.

نكاتایمني:
همانندسایرموادشیمیایي،هنگام
نگهداريوكاربااینمحصدولدقدت
نمودهتاازتماسبادهدان،چشدم
درددو
دذایيپرهیزگد
دوادغد
داومد
هد
دله
داليبالفاصد
داساحتمد
دورتتمد
درصد
موضددعرابدداآبفددراوانشستشددو
دهید.

نكاتزیستمحیطي:
مقادیراضافيرادرآبویداخداك
نریزید.

تائیدیهكیفیت:
تماممحصوالتيكهتوسطایدنشدرکت

www.rockwallchem.com

 1/5تا 2كیلوگرم براي هر متر
مربع سطح صاف.

مشخصاتفنيجز : B

تولیدوعرضهميگردندمطابقبدا15

RW Shotcrete

شاتکریتبتن

توضیحات:
 RW Shotcreteسرعتهیدراتاسیون
سیمانراباالميبردوبههمین
علتمقاومتاولیهمخلوطبسرعت
افزایشیافتهوگیرشنهائيآن
بطورقابلمالحظهايتسریعمي
شود.

مواردمصرف:
تونلها،آبروها،خاكریزها،گود
برداریها،كارهايتعمیراتي
بتن،تقویتسازههايبتنيو
بنائي.

مزایایمصرف:
•
•
•
•

كاهشریزشمصالح
سهولتاجراسقفهايقوسي
شكلوانحنادار
افزایشچسبندگي
آببنديكردنسطوح

میزانمصرف:

www.rockwallchem.com

مقددارمصدرفآن % 2تا %4وزن
سیمانميباشدوبرايتسریع
بیشتردرزمانگیرشمیزانمصرف
به % 5تا % 6وزنسیمانافزایش
ميیابد .درصورتمصرفبیشتراز
 % 9وزنسیمانمقاومتفشاري
كاهشخواهدیافت.

روشمصرف:

باید توجه داشت انجام آزمایش هاي
اولیه براي كنترل زمان گیرش و
مختصات مقاومت 24ساعته بر روي
سیمان مصرفي در دستور كار قرار
گرفته شود.

مشخصاتفني:
حالتفیزیكي :پودرسفیدمایلبه
زرد
وزنمخصوص1/3 gr/cm³:
( PHحلدرمایع) 6/5 :تا7/5
یونكلر :ندارد
شرایطومدتنگهداري :دربسته
بندياولیهبهدورازسرماو
گرماورطوبتبهمدت12ماه.
بستهبندي :دركیسههاي25
كیلوگرمي.

نكاتایمني:
همانندسایرموادشیمیایي،هنگام
نگهداريوكاربااینمحصدولدقدت
نمودهتاازتماسبادهدان،چشدم
درددو
دذایيپرهیزگد
دوادغد
داومد
هد
دله
داليبالفاصد
داساحتمد
دورتتمد
درصد
موضددعرابدداآبفددراوانشستشددو
دهید.

نكاتزیستمحیطي:

مقادیراضافيرادرآبویداخداك
مقاومت
گیرش
ردهبندي
گیرشاولیه
 RW Shotcreteبه دو روش خشك و تر نریزید.
24ساعته
نهایی
شود:
مي
انجام
دقیقهمگاپ
سنگي 18تا20
خوب
مصالح8دقیقه
در روش خشك 2سیمان و 6تا
تائیدیهكیفیت:
بایكدیگر مخلوط و بوسیله فشار
اسكال
تماممحصوالتيكهتوسطایدنشدرکت
مي
باد به شیلنگ 5پاش هدایت
شوند 12تا15
12دقیق
8تا
دقیقهمگاپ قابلقبول
تولیدوعرضهميگردندمطابقبدا
و در خروجي شیلنگ ،آب به آن
استانداردهايكیفيبینالملليمي
اسكال
ه
.
شود
مي
 16اضافه
باشند.

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
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