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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
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Rockwall Tile Bond 500

چسبکاشیخمیری

توضیحات:

روش مصرف:

 Rockwall Tile Bond 500چسب خمیری
آماده مصرف است که برپایه رزین
های پلیمری دیسپرس شده آبی و
همراه
به
معدنی
پودرهای
با
آلی
شیمیایی
افزودنیهای
باالترین خاصیت چسبندگی و انعطاف
تولید شده و می توان آن را برای
چسباندن کاشی روی سطوح سفت وصاف
داخلی مانند دیوارهای بتنی،گچی،
سنگی و یا کاشی کاری شده قبلی
در مکان هایی داخل ساختمان
استفاده نمود.

 Rockwall Tile Bond 500را ابتدا با
ماله روي سطح كار كشیده و سپس
با ماله دندانه دار خمیر را
بطور عمودي و یكنواخت شیاردار
كرده و كاشي و یا سرامیك را نصب
نمائید .عمق شیارها باید به
اندازه اي باشدكه حداقل %65سطح
پشت كاشي یا سرامیك با چسب در
تماس باشد.

مواردمصرف:

سطح زیركار بایستي صاف ،تمیز،
محكم و عاري از مواد زائدي چون
رنگ ،آهك ،چربي و یا گرد و غبار
باشد.
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سطوحكاشیكاریشده،سطوحبتنی،
پانلهایگچیوچوبی،ایرانیت.

مقادیر زیر حاصل تجربه طوالني
است كه درمورد عمق شیارها توصیه
میشود:

مزایایمصرف:

ييا10
ييرامیكهييايتي
كاشيييوسيسانتیمتر،عمقشیار4میلیمتر

 Rockwall Tile Bond 500برپایهرزین
هایپلیمریدیسپرسآبیتولیدو
دارایویژگیهایزیراست:
چسبندگیفوقالعادهزیادبه

انواعمصالحساختمانی
کاربردآسانتوسطکاردک

دندانهدار
انعطافپذیریعالیدربرابر

حرکتهایساختمانی
2

كاشييييوسيييرامیكهيييايبيييیشاز10سانتیمتر،عمقشیار6میلیمتر
كاشي و سرامیك هاي ضخیم كه بیشاز15سانتیمتر باشند ،عمق شیار8
میلیمتر

نكاتمهم:
-1مهلتنصبپسازكشیدنخمیرروي

TILE
manufacturer all kinds of adhesive and construction chemicals

-3زمان بندكشي:
الف :براي زیر كارهاي متخلخل و
كاشي هاي معمولي پس از 2روز.
و
صاف
زیركارهاي
براي
ب:
نامتخلخل پس از 4روز.
-4استفاده كامل 4:روز پس از
نصب.
-5ثبات حرارتي خمیرسفت شده:
از 15تا 80درجه سانتیگراد
-6دماي الزم براي كاشیكاري5 :
تا35درجه سانتیگراد
-7برای نصب کاشی بر روی کاشی:
کاشی های قدیمی تا  %75باید
مضرس شوند.

مشخصاتفني:
حالت فیزیكي :خمیر سفید رنگ
وزن مخصوص1/75 gr/cm³:
دمای زمان کار 10:الی  +35درجه
سانتی گراد
شرایط ومدت نگهداري :دربسته
بندي اولیه و باز نشده به

دورازسرماوگرمابهمدت12
ماه.
بستهبندي :سطلهای 5و 12و25
كیلوگرمی.

نكاتایمني:
شیمیایي،
مواد
سایر
همانند
هنگام نگهداري و كار با این چسب
دقت نموده تا از تماس با دهان،
چشم ها و مواد غذایي پرهیز گردد
و در صورت تماس احتمالي بالفاصله
موضع را با آب فراوان شستشو
دهید.

نكاتزیستمحیطي:
مقادیراضافيرادرآبویاخاك
نریزید.

تائیدیهكیفیت:
تمام محصوالتي كه توسط این شرکت
تولید و عرضه مي گردند مطابق با
استانداردهاي كیفي بین المللي
مي باشند.
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Rockwall Tile Bond 550

چسبخمیریباقدرتچسبندگیباال) ویژه
کاشیوسنگآنتیک(

توضیحات:
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 Rockwall Tile Bond 550چسب خمیری
كار كشیده و سپس با ماله دندانه
آماده مصرف است که بر پایه رزین
دار خمیر را بطور عمودي و
های پلیمری دیسپرس شده آبی و
یكنواخت شیاردار كرده و كاشي و
همراه
به
معدنی
پودرهای
یا سرامیك را نصب نمائید.
با
آلی
شیمیایی
افزودنیهای
عمق شیارها باید به اندازه اي
باالترین خاصیت چسبندگی و انعطاف
باشدكه حداقل %65سطح پشت كاشي
تولید شده و می توان آن را برای
یا سرامیك با چسب در تماس باشد.
چسباندن سنگ آنتیک و کاشی روی
مقادیرزیرحاصلتجربهطوالني
سطوح سفت و صاف داخلی مانند
استكهدرموردعمقشیارهاتوصیه
دیوارهای بتنی ،گچی ،سنگی و یا
میشود:
كاشيوسرامیكهايتا10
کاشی کاری شده قبلی در مکان های -
داخل و خارج ساختمان استفاده
سانتیمتر،عمقشیار4میلیمتر
نمود .با استاندارد های جهانی
كاشيوسرامیكهايبیشاز10
EN1322 – BS 5980 , DIN 18156
سانتیمتر،عمقشیار 6میلیمتر
مطابقت دارد.
كاشيوسرامیكهايضخیمكه
بیشاز15سانتیمترباشند،
مواردمصرف:
عمقشیار 8میلیمتر
صاف،
بایستي
زیركار
سطح
سطوحكاشیكاریشده،سطوحبتنی- ،
پانلهایگچیوچوبی،ایرانیت.
تمیز ،محكم و عاري از مواد
زائدي چون رنگ ،آهك ،چربي و
مزایایمصرف:
یا گرد و غبار باشد.
 Rockwall Tile Bond 550برپایهرزین
نكاتمهم:
هایپلیمریدیسپرسآبیتولیدو
-1مهلتنصبپسازكشیدنخمیرروي
دارایویژگیهایزیراست:
دیوار:
چسبندگیفوقالعادهزیادبه

الف :برايمناطقمرطوب30:
انواعمصالحساختمانی
دقیقه.
کاربردآسانتوسطکاردک

ب :برايمناطقخشك20:دقیقه.
دندانهدار
-2مدتسختشدنكاملخمیر14:
انعطافپذیریعالیدربرابر

تا 21روز،بستهبهدماورطوبت
حرکتهایساختمانی
نسبيمحیط.
کاهشوزنساختمان

-3زمانبندكشي:
حجمبسیارکمودرنتیجهافزایش
الف :برايزیركارهايمتخلخلو
 4فضایمفیدساختمان
كاشيهايمعمولي :پساز 2روز
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مشخصاتفني:
حالتفیزیكي :خمیرسفیدرنگ
وزنمخصوص1/75 gr/cm³ :
دمایزمانکار 10:الی +35درجه
سانتیگراد
شرایطومدتنگهداري :دربسته
بندياولیهوبازنشدهبهدور
ازسرماوگرمابهمدت 12ماه.
بستهبندي :سطلهای 5و 12و25
كیلوگرمی.

نكاتایمني:
همانندسایرموادشیمیایي،
هنگامنگهداريوكاربااین

چسبدقتنمودهتاازتماسبا
دهان،چشمهاوموادغذایيپرهیز
گرددودرصورتتماساحتمالي
بالفاصلهموضعراباآبفراوان
شستشودهید.

نكاتزیستمحیطي:
مقادیراضافيرادرآبویاخاك
نریزید.

تائیدیهكیفیت:
تماممحصوالتيكهتوسطاینشرکت
تولیدوعرضهميگردندمطابقبا
استانداردهايكیفيبینالملليمي
باشند.
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RW Porcelain 700

چسبپودریویژه
سرامیکپرسالن

شیمیایی ساختمان راک

توضیحات:
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 RW Porcelain700محصول آماده بمصرف
پودری بر پایه سیمان بهمراه
افزودنیهای شیمیایی برای نصب
سرامیک
کاشی،
انواع
پرسالنی،گرانیتی ،سنگ و سفال در
داخل و خارج ساختمان تولید شده
که برای کار در سطوح عمودی و
سقف و نیز نصب کاشی ،سرامیک،
سنگ بخصوص در مکان هایی که
احتمال حرکت یا لرزش سازه ایی
وجود دارد و در مکان هایی که در
مجاورت آب و رطوبت قرار دارد
بسیار مناسب است .این چسب با
خواص ارتجاعی باالیی که دارد
برای نصب کاشی ،سرامیک ،سنگ با
وزن تا  40کیلو گرم مورد
استفاده قرار می گیرد.

موارد مصرف:
برای نصب کاشی ،سرامیک پرسالن،
گرانیت ،سنگ ،سفال و انواع
سرامیک و کاشی های سایز بزرگ و
یا سرامیک هایی که دارای خاصیت
جذب آب کم می باشد بر روی کف و
دیوار و در محیط های داخلی و
حمام،
تراس،
بالکن،
خارجی،




انعطافپذیریعالیدربرابر
حرکتهایساختمانی
نصبعمودیوآسانوچسبندگی
فوقالعادهعالی

میزانمصرف:
برحسبعمقشیارهاوبرجستگیهاي
پشتكاشياز3تا 4/5كیلوگرمدر
هرمترمربع.

روشمصرف:
آمادهسازیسطح:
ابتداسطحزیركارميبایست
ازهرگونهچربي،گردوغبار
،ذراتسستیارنگقدیمي
عاريگردد.
سطحنبایدتحتجریانآبیا
یخزدهباشد.
حداقلبایدهفتروزاز
کاری
آوریسطحتازهسیمان
عمل
شدهگذشتهباشد.
نحوهاجرا :
پنجكیلوگرمپودررابایكلیتر
آبتركیبنمودهوعملاخيتالطرا
تابهدستآمدنخمیريیكنواختو
همگن ادامه دهید (در مقادیر كيم
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مشخصاتفني:
توجه  : 1دقت داشته باشید كه
مي بایست حداقل  % 60شت كاشي
به چسب آغشته شده باشد  .در
عمق
بایست
مي
اینصورت
غیر
شیارهاي كاردك را افزایش دهید.
توجه  : 2پس از اختالط چسب
پودري پرسالن با آب محصول آماده
شده را نهایتا" تا مدت زمان
كمتر از  45دقیقه مورد استفاده
قرار بدهید .
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نكاتایمني:
شیمیایي،
مواد
سایر
همانند
هنگام نگهداري و كار با این چسب
دقت نموده تا از تماس با دهان،
چشم ها و مواد غذایي پرهیز گردد
و در صورت تماس احتمالي بالفاصله
موضع را با آب فراوان شستشو
دهید.

نكاتزیستمحیطي:
مقادیراضافيرادرآبویاخاك
نریزید.

تائیدیهكیفیت:
تماممحصوالتيكهتوسطاینشرکت
تولیدوعرضهميگردندمطابقبا
استانداردهايكیفيبینالمللي
ميباشند.
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نکات مهم:
سرامیک
و
کاشی
نصب
برای
پرسالنی که دارای جذب آب در حد
صفر می باشد موارد ذیل ضروری
می باشد:
 .1در سطوحی که جذب آب باالیی
قبال سطح زیر کار کاشی و
دارند ا
سرامیک پرسالنی زنجاب گردد و سپس
کاشی و یا سرامیک نصب شود
 .2نصب کاشی و سرامیک پرسالنی بر
روی دیوار در چند مرحله با
فاصله زمانی اجراء گردد تا
سنگینی و عدم جذب آب مصالح باعث
لغزش و جدا شدگی سرامیک یا کاشی
نگردد و یا به و سیله گچ یا اهرم
مهار گردد.
 .3نصب کاشی و سرامیک پرسالنی در
ارتفاع در صورتی اجراء گردد که
توری
سرامیک
یا
کاشی
پشت
پالستیکی توسط چسب استاندارد نصب
گردد و با ایجاد سازه ایی باربر
که وزن نما و متعلقات را تحمل
نماید نصب گردد و یا پشت کاشی و
سرامیک تقویت کننده های مکانیکی
نصب شود و یا از روش نصب خشک
استفاده شود.

حالتفیزیكي :پودرسفیدیاطوسی
زمانکارپذیریبعدازاختالط45 :
دقیقه
فرصتنصبدرشرایط
استاندارد20:دقیقه
وزنمخصوص1/6 gr/cm³:
حداکثرمیزانضخامت :بین 2الی10
میلیمتر
دمایالزمبرایزمانکار +8 :به
باال
مقاومتحرارتی :تا 8۰درجه
سانتیگراد
ضخامتمناسباجرایی :بین 2تا8
میلیمتر
شرایطومدتنگهداري :دربسته
بندياولیهوبازنشدهبهدوراز
سرماوگرمابهمدت 12ماه
بستهبندي:کیسههای 25كیلوگرمی.
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RW PrimoFlex 770

چسبپودری
پریموفلکس(ضدآب)

توضیحات:
 RW PrimoFlex 770محصول تک جزئی بر
پایه سیمان (اصالح شده با التکس)
بهمراه افزودنیهای شیمیایی برای
سرامیک
کاشی،
انواع
نصب
پرسالنی،گرانیتی و بویژه سنگ
اسلب در داخل و خارج ساختمان و
مناسب برای مکان هایی که در
مجاورت دائم آب و رطوبت قرار
دارد.

موارد مصرف:

www.rockwallchem.com
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برای نصب کاشی ،سرامیک پرسالن،
گرانیت و سنگ اسلب و همچنین
انواع سرامیک و کاشی های سایز
بزرگ و یا سرامیک هایی که دارای
خاصیت جذب آب کم می باشند بر
روی کف و دیوار و در مکان هایی
که مستقیما با آب درتماسند
مانند استخر ،سونا ،جکوزی و یا
محیط های مرطوب مانند کشتارگاه،
حمام ،آشپزخانه صنعتی ،دستشویی
و مخازن آب مورد استفاده قرار
می گیرد.

مزایای مصرف:






مقاومت باال در مقابل آب و
غوطه وری در آب
خاصیت ضد آبی موجب گشته
برای چسباندن بر روی سطوح
زیر آب از قبیل حوض ،مخازن
 ،استخرهای شنا و مراکز
ورزشی آبی مناسب باشد.
چسبندگی فوق العاده زیاد به

روشمصرف:
آماده سازی سطح:
ابتدا سطح زیركار مي بایست
از هرگونه چربي  ،گرد و غبار
 ،ذرات سست یا رنگ قدیمي
عاري گردد.
سطح نباید تحت جریان آب یا
یخ زده باشد.
از
روز
هفت
باید
حداقل
کاری
آوری سطح تازه سیمان
عمل
شده گذشته باشد.
نحوه اجرا :
پنج كیلوگرم پودر را با یك لیتر
آب تركیب نموده و عمل اختالط را
تا به دست آمدن خمیري یكنواخت و
همگن ادامه دهید (در مقادیر كم
میتوان با دست هم زد اما براي
اختالط یك كیسه كامل از همزن
برقي استفاده نمائید) به مدت
ا آنرا
 5دقیقه صبركرده و مجددا
مخلوط كنید  .سرانجام خمیر چسب
آماده شده و به وسیله كاردك
شیاردار روي سطح مورد اجرا
كشیده و كاشي و یا هر مصالح
دیگر را روي آن قرار داده و
بچسبانید.
توجه  : 1دقت داشته باشید كه مي
بایست حداقل  % 60پشت كاشي به
چسب آغشته شده باشد  .در غیر
اینصورت مي بایست عمق شیارهاي
كاردك را افزایش دهید.
توجه  : 2پس از اختالط چسب با آب

TILE
ADHESIVES
manufacturer all kinds of adhesive and construction chemicals
-2زمان بندكشي براي كاشي هاي
نصب شده بر مقاطع جاذب آب پس از
 24ساعت و براي مقاطع فاقد جذب
یا كاشي هاي با ابعاد بزرگ در
مدت زمان طوالني تري مي باشد .
در استخر ،حمام و سرویس هاي
بهداشتي از مواد بندكشي ضد آب
استفاده گردد.

مشخصاتفني:
حالتفیزیكي :پودرسفید
زمانکارپذیریبعدازاختالط:
 45دقیقه
فرصتنصبدرشرایط
استاندارد20:دقیقه
وزنمخصوص1/6 gr/cm³:
حداکثرمیزانضخامت :بین 2الی10
میلیمتر
دمایالزمبرایزمانکار +8 :به
باال
مقاومتحرارتی :تا 8۰درجه
سانتیگراد
ضخامتمناسباجرایی :بین 2تا8
میلیمتر

شرایط ومدت نگهداري :در بسته
دور
بندي اولیه و باز نشده به
از سرما و گرما به مدت  12ماه
20
های
بندي:کیسه
بسته
كیلوگرمی.

نكاتایمني:
شیمیایي،
مواد
سایر
همانند
هنگام نگهداري و كار با این چسب
دقت نموده تا از تماس با دهان،
چشم ها و مواد غذایي پرهیز گردد
و در صورت تماس احتمالي بالفاصله
موضع را با آب فراوان شستشو
دهید.

نكاتزیستمحیطي:
مقادیراضافيرادرآبویاخاك
نریزید.

تائیدیهكیفیت:
تماممحصوالتيكهتوسطاینشرکت
تولیدوعرضهمیگردندمطابقبا
استانداردهايكیفيبینالمللي
ميباشند.

www.rockwallchem.com
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RW Tile Set 400

چسبكاشیپودری دومنظوره
(ویژهبدنهوکف)

توضیحات:
 RW Tile Set 400محصولياسيتبرپایيه
سیمانبههمراهموادمضيافالزم،
بهصورتتکجزئيتولیيدگردیيده
كهتنهاباافزودنآبآمادهبيه
مصرفميگردد .جهتنصبسيرامیك،
كاشي،سنگ،آجردرمحیطهايمختلف
بخصوصمحیطهايمرطوبویاسيطوحي
ييا
ييند .بي
يياآبدرتماسي
ييهبي
كي
اسيتانداردهاي BS 5980, DIN 18165,
 EN 1322مطابقتدارد.

مواردمصرف:
براينصبانواعكاشي،سيرامیک
ير
ياذبوغیي
يکجي
ينگوموزائیي
،سي
جاذببررويانواعسطوحافقييو
عموديودرداخلوخارجساختمان
ونمايساختمانواستخرهايشينا
بهكارميرود.دیوارها،حمام،
بالكن،نمايساختمان،اسيتخرها،
ييپزخانه،
ييا،آشي
ييرویسهي
ييفسي
كي
كشتارگاهو. . . . . .

www.rockwallchem.com

مزایایمصرف:
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 RW Tile Set 400پودرآمادهایسيت
كهبراحتيباآبتركیيبشيده
خمیريصافوهمگنباكاربردي
بسیارآسانبدستميآید.
قدرتچسبندگيبسیارباال
خواصارتجاعيوانعطافپذیري
باالازدیگيرویژگیهيایایين
محصولاست.
خمیييرسييختشييدهدرمقابييل

شیمیایی ساختمان راک

میزانمصرف:
بر روي سطوح صاف به میزان 2/5
تا  4كیلوگرم در هر متر مربع.
جهت صافكاري سطح و چسباندن5 :
تا  10كیلوگرم درهر متر مربع
جهت تامین  3تا  6میلیمتر
ضخامت.

روشمصرف:
ابتداسطحزیركارميبایستاز
هرگونهچربي،گردوغبار،
ذراتسستیارنگقدیميعاري
گردد .سپسپنجكیلوگرمپودررا
بایكلیترآبتركیبنمودهو
عملاختالطراتابهدستآمدن
خمیريیكنواختوهمگنادامه
دهید(درمقادیركممیتوانبا
دستهمزدامابراياختالطیك
كیسهكاملازهمزنبرقياستفاده
نمائید)
دقیقهصبركردهومجددا
ا
بهمدت5
آنرامخلوطكنید .سرانجامخمیر
چسبكاشيآمادهشدهوبهوسيیله
يورد
يطحمي
يیارداررويسي
ياردكشي
كي
اجراكشیدهوكاشيویاهرمصالح
دیگيييررارويآنقيييراردادهو
بچسبانید.
توجه  : 1دقت داشتهباشيیدكيه
ميبایستحداقل % 60پشيتكاشيي
بهچسبآغشتهشدهباشد .درغیر
اینصورتميبایستعميقشيیارهاي
كاردكراافزایشدهید.

TILE
ADHESIVES
manufacturer all kinds of adhesive and construction chemicals
-2برايمناطقخشك15 :دقیقه
زمانعبوروميرورپيسازنصيب:
24ساعت
زمان بندكشي24 :ساعتپسازنصيب
كامل
قابلیت استفاده كاميل3 :روز پيس
ازنصب

مشخصاتفني:
حالتفیزیكي :پودري
رنگ :دردورنگطوسيوسفید
حاللیت :درآب 10تا 35درجه
وزنمخصوص1/8 gr/cm³
شرایط ومدتنگهيداري :دربسيته
بندياولیيهبيهدورازگرمياو
سرماورطوبتبهمدت 12ماه.
بستهبندي :كیسههاي25كیلوگرمي.

نكاتایمني:
هماننييدسييایرموادشييیمیایي،
هنگامنگهداريوكاربااینچسيب
دقتنمودهتاازتمياسبادهيان،
چشمهاوموادغذایيپرهیزگردد
ودرصورتتماساحتماليبالفاصله
موضييعرابيياآبفييراوانشستشييو
دهید.

نكاتزیستمحیطي:
مقادیراضافيرادرآبویياخياك
نریزید.

تائیدیهكیفیت:
تماممحصوالتيكهتوسطایينشيرکت
تولیدوعرضهميگردندمطابقبيا
استانداردهايكیفييبيینالملليي
ميباشند.

www.rockwallchem.com
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RW Tile Floor 300

چسبپودریویژه
سرامیککف

توضیحات:
 RW Tile Floor 300محصولی است بر پایه
سیمان به همراه مواد مضاف الزم
جهت نصب انواع كاشي ،سرامیک،
سنگ و موزائیک بر روي سطوح افقي
در داخل و خارج ساختمان و
محیطهای مختلف بخصوص محیطهای
مرطوب و یا سطوحی كه با آب
درتماسند .با استاندارد های BS
 5980, DIN 18165, EN 1322مطابقت
دارد.

موارد مصرف:
کف حمام ،بالكن ،استخرها ،كف
سرویس ها ،آشپزخانه ،كشتارگاه
ها و .....

مزایای مصرف:




www.rockwallchem.com





 RW Tile Floor 300پودر آماده ایست
كه براحتي با آب تركیب شده و
خمیري صاف و همگن با كاربردي
بسیار آسان بدست مي آید.
خمیر سخت شده در مقابل آب،
رطوبت و سرما وگرما كامال
مقاوم است.
در دماي  -30الي  +120درجه
سانتیگراد داراي ثبات كیفیت
مي باشد.
خاصیت انعطاف پذیري كنترل
شده و قدرت چسبندگي فوق
العاده باال.

میزان مصرف:

 12بر

روي

سطوح

صاف

به

میزان

2

پودررابایكلیتيرآبتركیيب
نمودهوعملاخيتالطراتيابيه
دست آمدن خمیري یكنواخت و همگن
ادامهدهید.
(درمقادیر كم میتوان با دست هم
زد اما بيراي اخيتالط یيك كیسيه
كامييلازهمييزنبرقييياسييتفاده
نمائید) به ميدت  5دقیقيه صيبر
مجددا آنرا مخلوط كنیيد
ا
كرده و
 .سرانجام خمیر چسب كاشي آماده
شده و به وسیله كاردك شيیاردار
بررويسطحمورداجراكشيیدهو
كاشيویاهرمصالحدیگرراروي
آنقراردادهوبچسبانید.
توجه  : 1دقت داشته باشید كه
مي بایست حداقل  %60پشت كاشي
به چسب آغشته شده باشد  .در
غیر اینصورت مي بایست عمق
شیارهاي كاردك را افزایش دهید.
توجه  : 2پس از اختالط چسب كاشي
پودري با آب محصول آماده شده
نهایتا تا مدت زمان كمتر از
ا
را
 30دقیقه مورد استفاده قرار
بدهید .در غیر اینصورت چسب
نگهداري
براي
كافي
توانائي
مصالح بر روي سطوح مورد اجرا
را نخواهد داشت.
مهلتنصبكاشيپسازكشیدنخمیر
رويدیوار:
-1برايمناطقرطوبتي30 :دقیقه
-2برايمناطقخشك15 :دقیقه

TILE
ADHESIVES
manufacturer all kinds of adhesive and construction chemicals
شرایط ومدت نگهداري:در بسته
بندي اولیه به دور از گرما و
سرما و رطوبت به مدت  12ماه.
هاي25
كیسه
بندي:
بسته
كیلوگرمي.

نكات ایمني:
شیمیایي،
مواد
سایر
همانند
هنگام نگهداري و كار با این
محصول دقت نموده تا از تماس با
دهان ،چشم ها و مواد
غذایي پرهیز گردد و در صورت
تماس احتمالي بالفاصله موضع را
با آب فراوان شستشو دهید.

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.

www.rockwallchem.com
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RW C Bonding 100

چسببتناستحکامی

توضیحات:
 RW C Bonding 100یك محلول امولسیون
پلیمري جهت افزودن به مالت سیمان
است و در مواقعي كه چسبندگي باال
و مقاومت در برابر آب مورد نیاز
باشد كاربرد دارد .كه تا پیش از
خشك شدن قابلیت انحالل در آب را
دارد و پس از خشك شدن به هیچ
نمي شود.
وجه در آب حل

موارد مصرف :
 RW C Bonding 100كیفیت مالت سیمان
را به مقدار زیادي افزایش مي
دهد و در موارد ذیل به كار
میرود:

www.rockwallchem.com
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-

مالت هاي تعمیر بتن

-

مالت لكه گیري ،كروم بندي كف

-

الیه هاي مقاوم در برابر سایش

-

اجراي هرگونه كار ترمیمي
،پوششي و نما سازي روي سطوح
بتن

-

ساخت مالت براي نصب و اتصال
پانلهاي بتني ،گچي و سنگي

-

افزایش
مالت

و

-

افزایش مقاومت سایشي بتن در
كف سازي هاي مقاوم در برابر
ساییدگي

-

یا

مقاومت

خمشي

چسبندگي
افزایش
سرامیك بر روي سطح

مزایای مصرف:

بتن

كاشي

•
•
•
•

•

افزایش مقاومت سایشي.
بهبود مقاومت شیمیایي.
جلوگیري ازترك خوردن و تبله
شدن.
با توجه به كاهش نسبت آب به
مقاومت
افزایش
باعث
سیمان
فشاري مي گردد.
مقاوم در شرایط و محیط هاي با
قلیایي باال.

میزان مصرف:
جهت اختالط با مالت یا بتن  :بسته
به ضخامت بتن ریزي بین  5تا 10
درصد وزن سیمان مصرفي
جهت تهیه دوغاب پیوندي 10 :كیلو
براي  50كیلوسیمان
جهت تهیه مالت تعمیري و یا لكه
گیري 3/5 :كیلو RW C Bonding 100و
یك كیسه  20كیلوئي RW N Repair
(ترمیم كننده بتن)

روش مصرف:
الف -جهت مالت یا بتن :میتوان
آنرا با مقداري از آب مصرفي
مخلوط كرده و سپس به بتن آماده
مستقیما
ا
بافزائیم و یا اینكه
قبل از بتن ریزي به مالت افزوده
و پس از اختالط كامل عمل بتن
ریزي را انجام دهیم.

نكات قابل توجه اینكه:
 .1سنگدانه مصرفي باید داراي
دانه بندي خوب و كامال" شسته شده
باشد .اندازه دانه هاي شن باید
متناسب با ضخامت الیه مالت و سطح

TILE
ADHESIVES
manufacturer all kinds of adhesive and construction chemicals
دوغاب تهیه شده را بوسیله قلم
موي سفت  ،برروي سطح مورد نظر
اجرا مي كنیم.
نكات مهم اینكه:
 -1سطح مورد نظر كامال" تمیز و
عاري از هرگونه روغن،چربي و
ذرات سست باشد.
 -2سطوح جاذب آب باید قبال" بطور
كامل اشباع شوند.
 -3حداقل دماي محیط براي اجراي
مالت مي بایست 5درجه سانتیگراد
باشد.
ج -تهیه مالت تعمیري و لكه گیري:
یك پیمانه  RW C Bonding 100را با 5
(ترمیم كننده
پیمانهRW N Repair
بتن) مخلوط كرده و تا بدست آمدن
خمیري قابل اجرا به آن درصورت
لزوم آب اضافه مي كنیم .خمیر
بدست آمده را بر روي سطح مورد
نظر و یا مناطق پیش بیني شده
بوسیله كاردك و یا لیسه اجرا مي
كنیم.
نكات مهم اینكه:
 .1سطح مورد نظر عاري از هرگونه
آلودگي و یا چربي باشد و در
صورت وجود مناطق سست  ،آن منطق
به روش مكانیكي ز دوده گردند.
 .2قبل از عمل ترمیم ویا لكه
گیري ،سطح و یا مناطق مورد نظر
مرطوب گردد.
 .3حداقل دماي محیط براي اجراي
مالت مي بایست 5درجه سانتیگراد
باشد.

 .4پس از اتمام كار وسایل را با
آب شسته و در صورت خشك شدن به
روش مكانیكي آنها را تمیز كنید.

مشخصات فني :
حالت فیزیكي :مایع غلیظ سفید
وزن مخصوص1/12 gr/cm³ : :
7 :PH
شرایط و مدت نگهداري  :در بسته
بندي اولیه و د ربسته به دور از
گرما و سرما به مدت  12ماه.
بسته بندي :در سطل های 3/5
و10و 20و بشكه هاي 220كیلوگرمی.

نكات ایمني:
همانند سایر مواد شیمیایي ،
هنگام نگهداري و كار با این
محصول دقت نموده تا از تماس با
دهان،چشم هاو مواد غذایي پرهیز
گردد و د رصورت تماس احتمالي
بالفاصله موضع ر ابا آب فراوان
شستشو دهید.

نكات زیست محیطي:
مقادیر اضافي را در آب و یا خاك
نریزید.

تائیدیه كیفیت:
www.rockwallchem.com

تمام محصوالتي كه توسط این شرکت
تولید و عرضه مي گردند مطابق با
استانداردهاي كیفي بین المللي
مي باشند.
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RW Acrylic Admix 300

چسبآببندیپلیمری

توضیحات:

روش مصرف:

 RW Acrylic Admix 300یك محلول
امولسیون پلیمری جهت افزودن به
مالت سیمان است .در مواقعي كه
چسبندگی باال و مقاومت در برابر
آب مورد نیاز باشد كاربرد
دارد .این محصول با تشكیل الیه
هاي متعدد آب بند و داراي
خاصیت غیر قابل حل در آب،
نفوذپذیري كلیه عوامل مؤثر بر
بتن را خنثي مي نماید.

مي توان  RW Acrylic Admix 300را با
كل مالت مصرفي مخلوط نمود كه
بدین ترتیب كل مالت مصرفي آببند
مي گردد .در بتن ریزي هایي با
ضخامت كم (2تا ) cm 3این روش
معمول است RW Acrylic Admix 300 .را
در پاي كار به مالت افزوده پس از
به دست آمدن مخلوطي همگن و
یكنواخت بتن ریزي انجام پذیرد.
براي رسیدن به یك مقاومت فشاري
باال و مطلوب به اندازة درصد
مصرف  RW Acrylic Admix 300از مقدار
آب مصرفي كم گردد.
براي آببند نمودن سطح بتن RW
Acrylic Admix 300را میبایست با RW
N Repairمخلوط نمود و سپس مورد
استفاده قرار گیرد .به این
ترتیب كه  5پیمانه  RW N Repairرا
با یك پیمانهRW Acrylic Admix 300
مخلوط كرده پس از بدست آمدن
خمیري مناسب و همگن روي سطح
مورد نظر استفاده گردد ،ضخامت

موارد مصرف:
www.rockwallchem.com
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جهت آببندي نمودن مخازن آب،
استخرها ،سدها ،لوله هاي بتني،
كانالها و همچنین كلیه سطوح
بتني كه در مجاورت آب و یا
رطوبت مي باشد.

مزایای مصرف:
نحوة اجراي آن بسیار ساده بوده
كه در عین حال داراي مقاومت
بسیار باال و داراي چسبندگي فوق

TILE
ADHESIVES
manufacturer all kinds of adhesive and construction chemicals
شرایط و مدت نگهداري :در بسته
بندي اولیه و در بسته به دور از
سرما و گرما به مدت12ماه.
بسته بندي :در گالنهاي 4و 10
و 20و بشكه هاي  220كیلو گرمی.

نكات ایمني:
شیمیایي،
مواد
سایر
همانند
هنگام نگهداري و كار با این
محصول دقت نموده تا از تماس با
دهان،چشم ها و مواد غذایي پرهیز
گردد و در صورت تماس احتمالي
بالفاصله

موضع
دهید.

را

با

آب

فراوان

شستشو

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.

www.rockwallchem.com
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RW Latex Admix

چسببتنپلیمریویژه-
التکس

توضیحات:
 RW Latex Admixالتكس بر پایه الستیك
استایرن بوتادین) (SBRاست كه
پایداري
میتوان با افزودن آن
بتن یا مالت را در برابر نفوذ آب
و یا مواد شیمیایي و همچنین
مقاومت سایشي و دوام را افزایش
ذرات
از
محصول
این
داد.
میكروسكپي الستیك محلول در مایع
كه در شرایط خاص از تركیب
استایرن و بوتادین بدست آمده ،
تشكیل شده است.

موارد مصرف:
همچون:
تعمیري
موارد
در
دیده،كف
آسیب
بتن
تعمیر
ساخته
ها،دالها،قطعات پیش
بتني
همچون:
آببندي
موارد
در
مخازن،پي
ساخت
و
آببندي
ها،چاله آسانسور،استخرها و.
. . . .
در موارد اندودكاري خارجي
پوشش
عنوان
به
همچون:
نهائي آببند و مقاوم در
برابر عوامل جوي
نصب كاشي و سرامیك ها و
پیوندهاي تازه به كهنه

-

-

-

www.rockwallchem.com
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-

مزایای مصرف:







كلوئیدي
حالت
و
چسبندگي
سیمان را تا حد قابل توجهي
باال مي برد
مقاومت باال در مقابل سایش
برابر
در
بتن
مقاومت
موادشیمیائي و نفتي
مقاومت كامل بتن در برابر

سیمان در حالت معمول و 10لیتر
به ازاي  50كیلو سیمان در معرض
مواد شیمیایي
ج -به عنوان پوشش نهایي سطوح:
هر  1لیتر  RW Latex Admixبراي 5
الي  6متر مربع در هر مرحله
اجرا الزم است كه این مقدار نسبت
به صافي و یا خلل و فرج سطح
متغیر است.

روش مصرف:
-1جهت تهیه دوغاب  :ابتدا سطح
مورد نظر را از هرگونه آلودگي و
یا منطق سست پاك نموده و سپس با
آب آنرا خیس مینمائیم بطور یكه
2
تا
گردد5/1.
سیراب
كامال
ا
پیمانه سیمان را با یك پیمانه
 RW Latex Admixدر یك ظرف تمیز
كامال مخلوط مي كنیم .به
ا
ریخته و
كمك قلم موي سفت دوغاب تهیه شده
را بر روي سطح مرطوب مورد نظر
اجرا میکنیم.
نكات قابل توجه:
دوغاب مورد نظر را نباید به
ضخامت بیش از  2میلیمتر اجرا
كرد.
چنانچه نیاز به اجراي الیه
دوم باشد باید مدت زمان 15
تا  30دقیقه از اجراي الیه
اول گذشته باشد.
سطح نهائي با ماله فلزي یا
تخته ماله صاف گردد.
عمل آوري رطوبتي در  24ساعت
عمل
تكمیل
براي
اول
هیدراتاسیون الزم است.
جهت اختالط با مالت بتن:
-2

TILE
ADHESIVES
manufacturer all kinds of adhesive and construction chemicals
نكات قابل توجه:
با هر نوع سیمان سازگاري
دارد.
 RW Latex Admixتا حدودي خاصیت
روان كنندگي دارد و میتواند
جایگزین بخشي از آب مصرفي
گردد.
در صورت تهیه بتن آماده الزم
است  RW Latex Admixقبل از بتن
ریزي و در پاي كار اضافه
گردد.
پس از ساخت هرگونه مالت یا
بتن با این محصول ،بیش از یك
روز سطح كار را میبایست
مرطوب نگاه داشت.
-3براي آب بند نمودن و اجرا روي
نماهاي بتني و یا آجري و یا ...
مي بایست در مرحله اول سطح را
از گرد و غبار و یا هر گونه
چربي تمیز نمود و سپس RW Latex
 Admixرابوسیله پیستوله و یا قلم
روي سطح مورد نظر اجرا كرد.
براي رسیدن به كیفیت باالتر و
همچنین اطمینان از پر شدن كلیه
منافذ مي بایست این عمل در
فاصله بین  1تا  2ساعت طي دو
مرحله اجرا گردد.

مشخصات فني:
حالت فیزیكي :مایع سفید
وزن مخصوص1/56 gr/cm³ :

10/5 :PH
مقدار بوتادین 40 :درصد وزني
0/17
ذرات:
متوسط
اندازه
میكرون
شرایط و مدت نگهداري :دربسته
بندي اولیه به دور از سرما و
گرما به مدت 12ماه.
بسته بندي :در گالنهاي 4و
10و 20و بشكه  220و پالتهاي
 1100كیلوئي.

نكاتایمني:
همانند سایر مواد شیمیایي ،
هنگام نگهداري و كار با این
محصول دقت نموده تا از تماس با
دهان،چشم ها و مواد غذایي
پرهیز گردد و در صورت تماس
احتمالي بالفاصله موضع را با آب
فراوان شستشو دهید.

نكاتزیستمحیطي:
مقادیر اضافي
خاك نریزید.

را در آب

و یا

تائیدیهكیفیت:
تمام محصيوالتي كيه توسيط ایين
شرکتتولیيدوعرضيهمييگردنيد
يي
يتانداردهايكیفي
يااسي
مطيابقبي
بینالملليميباشند.

www.rockwallchem.com
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Rockwall Tile Grout

پودربندكشیضدآبوآنتی
باکتلایر

توضیحات:
 Rockwall Tile Groutمالت تك جزیي آماده
به مصرفي است مقاوم در برابر
نفوذ آب ،بر پایه مواد معدني و
پلیمري كه جهت بندكشي بین كاشي
ها و یا سرامیك در رنگ بندي هاي
مختلف تولید و عرضه مي گردد و
با استاندارد  ASTM C1193مطابقت
دارد.

مواردمصرف:
جهتپركردندرزبینكاشيها،
سرامیك،موزاییك،آجرو...
مورداستفادهقرارميگیرد.

مزایایمصرف:
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ضدجلبک،کپکوضدباکتری
آمادهبهمصرفبودهواجراي
آنبسیارآساناست.
دربرابرنفوذآبمقاوم
است.
چسبندگيبسیارعاليباسطوح
درزهادارد.
بااجرايصحیحداخلدرزها
رامتراكموپرميكند.
دارایخاصیتاالستیسیتهی
باال.
دررنگبنديمختلفتولیدو
عرضهميگردد.

سپس

به

ریخته
تمیز
میزان %30تا %40وزن RW Tile Grout
آن آب به آن اضافه كنید
و خمیر حاصل را به مدت  3دقیقه
مخلوطي
تا
بزنید
بهم
خوب
یكنواخت و همگن به دست آید.
سپس به مدت  2تا  3دقیقه به
حال خود رها كرده تا فعل و
انفعاالت شیمیایي الزم در این
مخلوط صورت پذیرد و سپس دوباره
به هم بزنید .این مخلوط آماده
براي مدت  30دقیقه مورد مصرف
مي باشد پس باید در نظر داشته
باشید به اندازه اي RW Tile Grout
آماده كنید كه تمامي آن در این
مدت زمان مورد استفاده قرار
گیرد.
مالت آماده شده را با یك كاردك
مناسب در داخل درزها و یا روي
ا
كامال
نمایید و
اعمال
آنها
درزهاي مورد نظر را پر نمایید.
مي توانید مقادیر باقي مانده و
یا اضافي را بر روي سطح با
مورب
بصورت
كاردك
بوسیله
ا مطمئن شوید كه
بردارید .كامال
 RW Tile Groutدر داخل درز نشست
كرده و متراكم گردیده باشد كه
غیر از این مي بایست دوباره از
مالت  RW Tile Groutبر روي آنها

TILE
ADHESIVES
manufacturer all kinds of adhesive and construction chemicals
مشخصات فني:
حالت فیزیكي :پودر سیمانی اصالح
شده با پلیمر
رنگ :در رنگ بندي هاي مختلف
وزن مخصوص پودر متراکمgr/cm³ :
1/4
وزن مخصوص خمیر آمادهgr/cm³ :
1/95
زمان استفاده از خمیر آماده60 :
دقیقه
زمان رفت وآمد ۲۴ :ساعت پس از
اجرا
شرایط نگهداري :به دور از سرما
و گرما و رطوبت در بسته بندي
اولیه به مدت  12ماه.
5
هاي
كیسه
بندي:
بسته
كیلوگرمي.

نكات ایمني:
شیمیایي،
مواد
سایر
همانند
هنگام نگهداري و كار با این
محصول دقت نموده تا از تماس با
دهان،چشم ها و مواد غذایي پرهیز
گردد و درصورت تماس احتمالي
بالفاصله موضع را با آب فراوان
شستشو دهید.

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

نكات زیست محیطي:
مقادیر اضافي را در آب ویا خاك
نریزید.
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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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