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هدفبا1393سالازوالراکساختمانشیمیاییهایفراورده
صنعتشیمیاییمحصوالتونبتهاىودنىزافاعوانعرضهوتولید

وجهانینوینفنیدانشازگیریبهرهباوهمگامساختمان
افزایشوبخشیاستحکامراستایدرفنی،بفردمنحصرفرموالسیون

وهااستانداردآخرینبامنطبقسازههادواموپایایی
ضمناستمصممشرکتاین.استگردیدهتاسیسجهانیروزتکنولوژی

افقدنبالبهخودایحرفهشخصیتاصلیهایمؤلفهوهویتحفظ
تولیدهایروشوبازاردرخودسهمافزایشدرایتازههای

تولیدخطوطمحصوالت،تولیددرمدرنهایروشایجاد.باشدجدید
ومجربكارشناسانازاستفادهروز،تكنولوژیبهمجهزومدرن
جهتراموجباتكیفیكنترلآزمایشگاههایازگیریبهرهومتعهد
بیناستانداردهایبامنطبقبرتركیفیتبامحصوالتیتولید

.استآوردهفراهمالمللی
وموثرومستمرکیفیتکنترلتحقیقاتی،متنوعآزمایشهایانجام

تحقیقاتمرکزعلیالخصوصتحقیقاتیودانشگاهیمراکزباهمکاری
کیفیسطحازشرکتاینمحصوالتتاگردیدهموجبمسکنوساختمان
سطحباالترینبرگیرندهدرشرکتتولیدات.باشدبرخوردارمطلوبی

نیازموردشیمیاییموادوبتنیعملیاتیمصارفجهتکیفی
.باشدمیبتنیهایسازهوساختمان

فراورده های شیمیایی ساختمان راک وال
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فراورده های شیمیایی ساختمان راک وال

فهرست محصوالت

RW Admix 5102روان کننده و کاهنده آب نرمال

RW Admix 510S3روان کننده و کاهنده آب زودگیر

RW Admix 510R4روان کننده و کاهنده آب دیرگیر

RW Crete NL5165فوق روان کننده بتن نرمال

RW Crete NL516R6دیرگیرفوق روان کننده با خاصیت 

RW Crete NL516S7زودگیرفوق روان کننده و کاهنده آب 

RW Crete 5208یالت اترفوق روان کننده نرمال برپایه پلی کربوکس

RW Super Plastو کاهنده شدید آبسوپر روان کننده 

522
9

ت سوپر روان کننده وکاهنده شدید آب با مقاوم
RW Super Plastاولیه باال 52510

RW Power Gel11پاور ژل الیافدار

RW Silica Gel -N13مکمل بتن نرمال

Rock Wall  Retarder14دیرگیرکننده بتن

RW Rapid Set -L16مایعزودگیر بتن

RW Rapid Set -P17پودریزودگیر بتن
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:توضیحات
بااستبتنقويكنندهروان

ازبسیاريدركهنرمالخاصیت
جهتكوچكوبزرگهايپروژه

بامناسبكارائيبهدستیابي
مصرفيآبدرصدي12تا5كاهش
.گیردميقراراستفادهمورد

ASTMبااستاندارد C494 Tape Aمطابقت
.دارد

:  مواردمصرف
اجرايبتندرسازههايمسلح-
اجرايبتندالها،پيها،-

ستونها،دیوارها،پلها،بدنه
. . . . .سدهاو

تولیدقطعاتپیشساخته-
بتنهايپیشتنیده-
كفهايسختصنعتي-
مالتهايبنایي-

:مزایایمصرف
افزایش)افزایشروانيبتن•

(اسالمپ
كاهشنفوذپذیريبتن•
سهولتپمپاژوكاهشاستهالك•

تجهیزات
تسریعزمانبتنریزي•
جلوگیريازتركخوردگيسطحي•
افزایشانسجامبتن•
افزایشچسبندگيبتنوفوالد•
باانواعتیپهايسیمان•

سازگاريدارد
فاقدكلرایدونیتراتبودهو•

بهآرماتورهاوبتنهیچ
.آسیبينميرساند

:میزانمصرف
درصييدوزنسييیمان2الييي1بييین

برايرسیدنبهیكمقاوميتفشياري
نهائيمطلوبتنظیمشده

اضافهنمودكهاختالطمخليوط( است
بتنجدیدبهمدتحداقلسهدقیقيه
الزامياست،سپسعملبتنریزيرا

.انجامدهید
شين،ماسيه،و: روشدقیقتراینكه

آبمصرفيبهمدت% 50سیمانرابا
ثانیهبههمبزنید،پيس30الي15

رادر RW Admix 510ازآنمحصيييول
تياحيداكثر)مقداريازآبمصرفي

حلكردهوآنرابه( آبمصرفي% 30
.تدریجبهمخلوطفوقبیافزائید

نظرموردكارائيبهحصولجهت
راباقیماندهمصرفيآبمیتوان

.افزودآنبهآرامآرام
ممكنمجازحدازبیشمصرف:نكته
تاخیرهمچونجانبيتاثیراتاست
گیرشزماندراندازهازبیش

هوازائيباعثهمچنینوبتناولیه
.باشدداشته

:مشخصاتفني
قهوهايتیرهمایع: حالتفیزیکی
gr/cm³1/02: وزنمخصوص

PH :8حدود
بهدوراز: شرایطومدتنگهداري

سرماوگرمادربستهبندياولیه
.ماه12بهمدت

وبشكه20درگالنهاي: بستهبندي
.كیلوگرمي220هاي

:نكاتایمني
درصورتتماسباپوسيت،بياآبو
صابونبشوئیدودرصورتتماسبيا
چشمویابامخاطهايتنفسيباآب
گرمبشوئیدوبالفاصيلهبيهپزشيك
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RW Admix 510

روانكنندهوکاهندهآبنرمال
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:توضیحات
بااستبتنقويكنندهروان

ازبسیاريدركهزودگیريخاصیت
فصولدركوچكوبزرگهايپروژه

سیركشورسردمناطقیاوسالسرد
بامناسبكارائيبهدستیابيجهت

مصرفيآبدرصدي12تا5كاهش
با.گیردميقراراستفادهمورد

ASTMاستاندارد C494 Tape Eمطابقت
.دارد

:مواردمصرف
اجرايبتندرسازههايمسلح-
اجرايبتندالها،پيها،-

ستونها،دیوارها،پلها،
. . . . .بدنهسدهاو

تولیدقطعاتپیشساخته-
بتنهايپیشتنیده-
درمواقعيكهنیازبه-

.بازكردنسریعقالبهاباشد
جهتبتنریزيدرفصولسرد-

سال
برايجلوگیريازتركخوردگي-

سطحيبتنبهدلیلیخزدگي

:مزایایمصرف
افزایش)فزایشروانيبتنا•

(اسالمپ
كاهشنفوذپذیريبتن•
سهولتپمپاژوكاهشاستهالك•

تجهیزات
تسریعزمانبتنریزي•
جلوگیريازتركخوردگيسطحي•
افزایشانسجامبتن•
باانواعتیپهايسیمان•

.سازگاريدارد
افزایشمقاومتفشاريبتنبه•

علتكاهشآبمصرفي
فاقدكلرایدونیتراتبوده•

:روشمصرف
RW Admix 510S راميتوانبيابيتن

كهمقدارآبمصرفيآنبراي)آماده
رسیدنبهیكمقاومتفشارينهيائي

اضافهنمود( مطلوبتنظیمشدهاست
كهاختالطمخلوطبتنجدیدبهميدت
حداقلسهدقیقهالزامياست،سيپس

.عملبتنریزيراانجامدهید
روشدقیقتراینكه،شين،ماسيه،و

ازآبمصرفيبيه% 50سیمانرابا
ثانیييهبييههييم30الييي15مييدت

رادرRW Admix 510Sبزنیييد،سييپس
% 30تاحداكثر)مقداريازآبمصرفي

حلكردهوآنرابتدریج( آبمصرفي
جهيت. بهمخليوطفيوقبیافزائیيد

حصولبهكارائيموردنظرمیتيوان
آبمصرفيباقیماندهراآرامآرام

.بهآنافزود

:مشخصاتفني
مایعقهوهايتیره: حالتفیزیكي

gr/cm³1/02: وزنمخصوص
PH :8درحدود

بهدوراز: شرایطومدتنگهداري
سرماوگرمادربستهبندياولیهبه

.ماه12مدت
وبشكه20درگالنهاي: بستهبندي

.كیلوگرمي220هاي

:نكاتایمني
همانندسایرموادشیمیایي،
هنگامنگهداريوكاربااین

چسبدقتنمودهتاازتماسبا
دهان،چشمهاوموادغذایي
پرهیزگرددودرصورتتماس

احتماليبالفاصلهموضعراباآب
.فراوانشستشودهید

:نكاتزیستمحیطي

RW Admix 510S

زودگیرروانكنندهوکاهندهآب
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شیمیایی ساختمان راک وال 

:توضیحات
روانكنندهقويبتناستبا

خاصیتدیرگیركنندگيكهدربسیاري
ازپروژههايبزرگوكوچك
درفصولگرمسالویامناطق
گرمسیريوجنوبيكشور،جهت

دستیابيبهكارائيمناسببا
درصديآبمصرفي12تا5كاهش

.  مورداستفادهقرارميگیرد
ASTM C494 Tape Dبااستاندارد

.مطابقتدارد

:  مواردمصرف
اجرايبتندرسازههاي-

مسلح
اجرايبتندالها،پيها،-

ستونها،دیوارها،پلها،
. . . . .بدنهسدهاو

اجايبتنریزيدرهوايگرم-
بتنهايپیشتنیده-
مالتهايبنایي-
درپروژههایيكهفاصلهبتن-

سازيتابتنریزيطوالني
.باشد

:مزایایمصرف
افيزایش)افزایشروانييبيتن•

(اسالمپ
كاهشنفوذپذیريبتن•
سهولتپمپاژوكياهشاسيتهالك•

تجهیزات
جلييوگیريازخشييكشييدنسييریع•

بتندرهوايگرم
افزایشانسجامبتن•
افزایشچسبندگيبتنوفوالد•
بيياانييواعتیييپهييايسييیمان•

سازگاريدارد
فاقدكلرایدونیتراتبيودهو•

:روشمصرف
RW Admix 510Rراميتوانبيابيتن

كهمقدارآبمصرفيآنبراي)آماده
رسیدنبهیكمقاومتفشارينهيائي

اضافهنمود( مطلوبتنظیمشدهاست
كهاختالطمخلوطبتنجدیدبهميدت
حداقلسهدقیقهالزامياست،سيپس

.عملبتنریزيراانجامدهید
وماسه،شن،:اینكهدقیقترروش

مدتبهمصرفيآب%50باراسیمان
سپسبزنید،همبهثانیه30الي15

RW Admix 510Rآبازدرمقداريرا
(مصرفيآب%30حداكثرتا)مصرفي

مخلوطبهتدریجبهوآنراكردهحل
بهحصولجهت.بیافزائیدفوق

مصرفيآبمیتواننظرموردكارائي
آنبهآرامآرامراباقیمانده

.افزود
ممكنمجازحدازبیشمصرف:نكته
تاخیرهمچونجانبيتاثیراتاست
گیرشزماندراندازهازبیش

هوازائيباعثهمچنینوبتناولیه
.باشدداشته

:مشخصاتفني
قهوهايتیرهمایع: حالتفیزیكي

gr/cm³1/02: وزنمخصوص
PH :8درحدود

:نكاتایمني
درصورتتماسبياپوسيت،بياآبو

صابونبشوئیدودرصورتتمياسبيا

چشمویابامخاطهايتنفسيبياآب

گرمبشوئیدوبالفاصيلهبيهپزشيك

.مراجعهنمائید

:نكاتزیستمحیطي
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RW Admix 510R

دیرگیرروانكنندهوکاهندهآب



:توضیحات
افزودنيفوقروانسازياستبا

حالتنوترالكهبرپایهنفتالین
فرمالدئیدتولیدگشتهومخصوص

بتنریزیهايحساسباضریب
اطمینانباالدرمناطقمعتدلو
یاگرمویابتنریزيباحجم

با. آرماتورفشردهوباریك
وASTM C-494 Type F, Gاستاندارد
ایرانمطابقت2930استاندارد

.دارد

:مصرفموارد
RW Cerete NL516دربتنریزيهيائي

ستونها،: همچون دیوارها، دالها،
پایههايپل،بيتنپيیشتنیيده،
مقاطعباریكوپرآرماتور،ویيا
هربتنریزيكهنیازبهمقاوميت
وكارائيباالداشتهباشيدميورد

.استفادهقرارميگیرد

:مصرفمزایای
مقاومييتنهييائيبييتنرادر•

آب% 25الييي% 12صييورتكيياهش
28و7،3مصيييرفي،درسييينین

.روزهراافزایشميدهد
فاقدكلرایدونیتيراتبيوده•

وبهآرماتورهاوبيتنآسيیب
.نميرساند

% 70هواياضيافيراتيامیزان•
.خارجمينماید

بيياتمييامتیپهييايسييیمان•
.سازگاروقابلاختالطاست

استفادههمزمانآنبياميواد•
معدنيهمچونبنتونیيت،پيودر

. . . . .  میكروسييييييیلیسو
.بالمانعاست

:مصرفمیزان

:مصرفروش
اینمحصولرامييتيوانبيهبيتن

كييهمقييدارآبمصييرفيآن)آميياده
برايرسیدنبهیكمقاوميتفشياري
( نهييائيمطلييوبتنظييیمشييدهاسييت

اضافهنمودكهاختالطمخليوطبيتن
جدیدبهمدتحداقلسهدقیقهبراي

روش. هرمترمكعببتنالزامياسيت
شن،ماسه،وسیمان: دقیقتراینكه

15آبمصيرفيبيهميدت% 50رابا
 RW. ثانیهبههيمبزنیيد30الي

Cerete NL516رادرمقداريازآبمصرفي
حييل( آبمصييرفي% 30تيياحييداكثر)

كردهوآنرابتدریجبهمخلوطفوق
باقیمانيدهآبمصيرفي. بیافزائید

رامیتوانتابهدستآمدناسيالمپ
مطلييوببييهمخلييوط( كارپييذیري)

.افزود

:مشخصاتفني
مایعقهوهايتیره: حالتفیزیكي

gr/cm³1/06: وزنمخصوص
PH :8حدود

محلولدرآب: حاللیت
بيهدوراز: شرایطومدتنگهداري

سرماوگرمادربستهبندياولیيه
.ماه12بهمدت

وبشكه20درگالنهاي: بستهبندي
.كیلوگرمي220هاي

:ایمنينكات
درصورتتمياسبياپوسيت،باآبو
صابونبشوئیدودرصورتتماسبيا
چشمویابامخاطهايتنفسيباآب
گرمبشوئیدوبالفاصيلهبيهپزشيك

.مراجعهنمائید

:محیطيزیستنكات

RW Cerete NL516

فوقروانکنندهبتننرمالبرپایه
پلیمرهاینفتالینسولفونات
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شیمیایی ساختمان راک وال 

:توضیحات
سازروانفوقافزودنيمحصولاین

بتنيتولیدجهتآبكاهندهفوقو
فواصلدرباالكارائيبامرغوب

وگرمسیريمناطقیاوسالگرم
قادركهباشدميكشورمعتدلیا
زمانمدتدررابتنكارائياست

.نمایدحفظبیشتري
كهشدهطراحیايبگونهمحصولاین
قرارمصرفازوسیعتريمحدودهدر

فوقیكویژگيمیتواندوگیرد
كممقادیردرراكنندهروان
داشتهترپائینقیمتومصرف
درحدودمیتواندمحصولاین.باشد

آبمیزانازدرصد25تا12
استانداردهايبا.بكاهدمصرفي

ASTM C494 Type G ,D,BوASTM C1017و
مطابقتایران2930استاندارد

.دارد

:مواردمصرف
اجرايبتندرسازههايفوق-

مسلحومقاطعباریكوپر
.آرماتور

بتنریزيدرمناطقگرمسیرو-
.جلوگیريازتبخیرسریعآب

،منابعآب،اجرايبتنسدها-
،پلها،پيها،مخازن

ستونهاوسایرسازههايبتني
.

:مزایایمصرف
.افزایشاسالمپ•
تولیدبتنوجبرانافتاسالمپ•

مرغوبدرهوايگرم
مكانكاهشآبمصرفيبمنظورا•

افزایشمقاومتهايفشاريبتن
.روزه28و14و7درسنین

مصرفيسیمانوزندرصد1/3
دقیقمیزانوليبودخواهدمتغیر
RWمصرف Cerete NL516Rطریقزا

خواهدمشخصكارگاهيآزمایشهاي
.شد

:روشمصرف
ميتواندبياتميامآباخيتالط-1

بتنیابخشيازآنمخلوطگشيتهو
.بهبتناضافهگردد

ميتواندبهمخلوطآميادهبيتن-2
اضافهوپسازاخيتالطكاميلعميل

.بتنریزيآغازگردد
بایدتوجهداشتتاثیرمواد

افزودنيزمانيبیشتراستكهپس
درصدآب70تا50ازافزودن

.مصرفياضافهگردد
RW Cereteهرگز:1توجه NL516Rرا

بهسیمانویامالتخشكاضافه
.نكنید

:مشخصاتفني
مایعقهوهايتیره: حالتفیزیكي

gr/cm³1/08: وزنمخصوص
PH :8حدود

محلولدرآب: حاللیت
بيهدوراز: شرایطومدتنگهداري

سرماوگرمادربستهبندياولیيه
.ماه12بهمدت

وبشكه20درگالنهاي: بستهبندي
.كیلوگرمي220هاي

:نكاتایمني
درصورتتماسباپوست،بياآبو
صابونبشوئیدودرصورتتماسبا
چشمویابامخاطهايتنفسييبيا
آبگييرمبشييوئیدوبالفاصييلهبييه

.پزشكمراجعهنمائید
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RW Cerete NL516R

دیرگیرفوقروانکنندهبتن



:توضیحات
عالوهبرافزایشروانياینمحصول

تسریعزمانبتننقشبسزائيدر
گیرشبتنوحصولمقاومتهاي

اولیهونهایيدرزمانكوتاهتري
سوءكاهشسریعدماداردواثرات

.  رويبتنراازبینخواهدبرد
 ,ASTM  C494 Type Fبااستانداردهاي

ASTM  C1017 2930واستاندارد
.ایرانمطابقتدارد

:مواردمصرف
اجرايبتندرسازههيايفيوق-

مسيييلحومقييياطعباریيييكو
.پرآرماتور

بتنریيزيدرفواصيلسردسيال،-
مناطقسردسیروجليوگیرياز

.یخزدنبتن
تولیدقطعاتپیشساختهوبتن-

.هايپیشتنیده
اجرايبتندالها،پييهيا،-

ستونها،دیوارهيا،پلهيا،
.....كانالهاوسدها،

:مزایایمصرف
افيزایش)افزایشروانييبيتن•

(اسالمپ
تسریعگیرشبتنوكاهشزميان•

بازنميودنقالبهياوامكيان
.بارگذاريسریع

.جلوگیريازیخزدگيبتن•
سهولتپمپاژوافزایشانسجام•

.بتن
.تسریعزمانبتنریزي•
باانواعتیپسیمانسيازگاري•

.دارد
.كاهشنفوذپذیريبتن•
.امكانكاهشآباختالطبتن•

درصيييدوزنسيييیمانمصيييرفي1/3
بيرايمشيخص. پیشنهادميگيردد

شدنمیزاندقیقمصرف،انجامتست
.ميگرددتوصیههايكارگاهي

:روشمصرف
ميتواندباتميامآباخيتالط-1

بتنیابخشيازآنمخلوطگشتهو
.بهبتناضافهگردد

ميتواندبهمخلوطآمادهبيتن-2
اضافهوپسازاخيتالطكاميلبيه

دقیقه،عملبتنریزيآغياز3مدت
.شود

:مشخصاتفني
تیرهايقهوهمایع:فیزیكيحالت
gr/cm³1/05:مخصوصوزن
PH:8حدود

آبدرمحلول:حاللیت
ازدوربه:نگهداريمدتوشرایط
اولیهبنديبستهدرگرماوسرما

.ماه12مدتبه
وبشكه20گالنهايدر:بنديبسته
.كیلوگرمي220هاي

:نكاتایمني
وآبپوست،باباتماسصورتدر

باتماسصورتدروبشوئیدصابون
باتنفسيمخاطهايبایاوچشم
بهبالفاصلهوبشوئیدگرمآب

.نمائیدمراجعهپزشك

:نكاتزیستمحیطي
خاكیاوآبدررااضافيمقادیر
.نریزید

:تائیدیهكیفیت

RW Cerete NL516S

زودگیرفوقروانکنندهبتن
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:توضیحات
افزودنيفوقروانکنندهبرپایه
پلیکربوکسیالتکهامکيانتولیيد
بتنبانسبتآببهسیمانپيایین

 RWمحصييول. رافييراهممييیآورد

Crete 520بدلیلبرخورداربيودناز
حساسیتپایین،مناسببيرایبيتن
آمادهواستفادهدرپایکارميی

ایيينمحصييولمطييابقبييا. باشييد
ASTM C494 TYPE A,F,Gاسييتاندارد

.مطابقتدارد

:مصرفموارد
RW Crete 520باهمهانيواعسيیمان

سازگاریداشتهوبرایتهیهبيتن
باکاراییوماندگاریاسالمپباال

در. مورداستفادهقيرارمیگیيرد
دالهيا،: بتنریزيهيائيهمچيون

دیوارها،ستونها،پایههايپيل،
بتنپیشتنیده،مقياطعباریيكو
پرآرماتور،ویاهربتنریزيكه
نیازبهمقاوميتوكيارائيبياال
داشتهباشدمورداسيتفادهقيرار

.ميگیرد

:مصرفمزایای
مقاومتنهائيبتنرادرصورت•

آبمصرفي،در% 25الي% 12كاهش
روزهرا28و7،3سييييينین

.افزایشميدهد
فاقدكلرایدونیتراتبودهو•

بهآرماتورهاوبتنآسیبنمي
.رساند

% 70هواياضافيراتامیيزان•
.خارجمينماید

باتمامتیپهايسیمانسازگار•
.وقابلاختالطاست

استفادههمزمانآنبياميواد•

RW Cerete 520

فوقروانکنندهنرمالبرپایهپلی
کربوکسیالتاتر

:مصرفروش
اینمحصولراميتيوانبيابيتن

كييهمقييدارآبمصييرفيآن)آميياده
برايرسیدنبهیكمقاومتفشياري
( نهائيمطليوبتنظيیمشيدهاسيت

اضافهنمودكهاختالطمخلوطبيتن
جدیدبهميدتحيداقلسيهدقیقيه
برايهرمتيرمكعيببيتنالزاميي

.است
شين،ماسيه،: روشدقیقتراینكيه

آبمصيرفيبيه% 50وسیمانرابا
ثانیييهبييههييم30الييي15مييدت
رادرمقيداريRW Crete 520. بزنیيد

آب% 30تياحيداكثر)ازآبمصرفي
حلكردهوآنرابتدریجبه( مصرفي

باقیمانده. مخلوطفوقبیافزائید
آبمصرفيرامیتوانتابيهدسيت

مطلوببه( كارپذیري)آمدناسالمپ
.  مخلوطافزود

:فنيمشخصات
مایعقهوهايروشن: شكلظاهري
gr/cm³2 ±1/06: وزنمخصوص

PH :6± 2حدود
%0/1≤ : غلظتیونکلراید

محلولدرآب: حاللیت
بهدوراز: شرایطومدتنگهداري

سرماوگرمادربستهبندياولیه
ماه12بهمدت

و20درگالنهيياي: بسييتهبنييدي
.كیلوگرمي220بشكههاي

:نكاتایمني
درصورتتماسبياپوسيت،باآبو
صابونبشوئیدودرصورتتماسبا
چشمویابامخاطهايتنفسييبيا
آبگييرمبشييوئیدوبالفاصييلهبييه

.پزشكمراجعهنمائید
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:توضیحات
RW Super Plastمحصيييول یييي 522522

افزودنیفوقروانکنندهبرپایيه
پلیمرهایپليكربوكسیالتاترميی
باشدکهقادراسيتآباخيتالطرا
بهمیزانبسیارزیادیکاهشدهيد
ومقاومييتبييتنرابييهخصييوصدر
سنیندرازمدتآندرحدچشمگیری
افزایشدهدونیزاسيالمپموجيود
. رادرزمانبياالییحفيظنمایيد

RW Super Plast باتوجهبهزنجیره522
هایمولکولیموجوددرخودامکان
تولیدبتنهاییبامقاوميتهيای
اولیهونهاییباالرافراهمميی

 ASTM C494بااستانداردهاي.آورد

Tape FوASTM C1017 TapeIIو
ایييرانمطابقييت2930اسييتاندارد

.دارد

:مواردمصرف
درطرحهایيكهنسبتآببه-

سیمانخیليكماست
صنایعبتنآمادهوقطعات-

پیشساختهبتنی
بتنپیشتنیده-
تهیهبتنباکارایی،-

ماندگاریواسالمپبسیارباال
ساختبتنخودمتراكم-

:مصرفمزایای
افييزایشمقاومييتفشيياريدر•

سنیناولیه
افزایشخاصیتنفوذناپيذیري•

بتن
نیازبهویبرهراكمتركرده•

ودرنتیجيييهكييياهشنیيييروي
انسانيموردنیيازرامنجير

.ميشود
باالبردنمیزانچسبندگيبتن•

بهآرماتورهاوفوالد

مقاومتیكبهرسیدنبرايآن
شدهتنظیممطلوبنهائيفشاري

مخلوطاختالطكهنموداضافه(است
الزاميدقیقه2مدتبهجدیدبتن
.است

شين،ماسيهو: روشدقیقتراینكه
آب% 70تييا% 50سييیمانرابييا

ثانیهبه30الي15مصرفيبهمدت
 RWسپسبهمیزانالزم. همبزنید

Super Plast رابييهایيينمخلييوط522
اضافهكردهوتارسيیدنبيهیيك

دقیقهآنرا1مخلوطهمگنبهمدت
. بييادورتنييدمخلييوطنمائیييد

درصورتنیازمقداريازآببياقي
ماندهراتارسيیدنبيهكيارائ 
مناسييببييهمخلييوطفييوقاضييافه

.  نمائید
:نكته
بایييدتوجييهداشييتمصييرف-الييف

2اتفاقيدرصدبیشتربيهانيدازه
برابرمقيدارتوصيیهشيده،3الي

سييببتيياخیرقابييلمالحظييهايدر
زمييانگیييرش،كيياهشدرمقاومييت

سيياعت48تييا24فشييارياولیييهدر
اولیه،افزایشهيوايتولیيدشيده
دربتنوتغییيرسيایرخيواصميي

.شود
هرگزایينمحصيولرابياميالت-ب

.خشكاضافهنكنید

:مشخصاتفني
روشنقهوهايمایع: حالتفیزیكي
gr/cm³1/08: وزنمخصوص

PH :6/5
دربسيته: شرایطوميدتنگهيداري

بنييدياولیييهبييهدورازسييرماو
.ماه12گرمابهمدت
و20درگالنهيياي: بسييتهبنييدي

.كیلوگرمي220بشكههاي

RW Super Plast 522 

سوپرروانکنندهوکاهندهآبقوی
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:توضیحات
RW Super Plastمحصول ی فوقروان525

کننييدهنسييلجدیييدبرپایييهپلييي
 RW Super. كربوكسیالتاترمیباشيد

Plast توجهبهزنجیيرههيایبا 525
مولکييولیموجييوددرخييودامکييان
تولیدبتنهاییبامقاوميتهيای
اولیهونهاییباالرافراهمميی

اینمحصولمناسبجهتبيتن. آورد
هاییبانسبتآببهسیمانبسیار
پایینمیباشد،بطوریکهتاحدود

درصييدبييهکيياهشنسييبتآببييه25
بيا. سیمانطرحکمي ميینمایيد

ASTM C494 Tape A,F,Gاسيتانداردهاي

.مطابقتدارد ASTM C1017 Tape IIو

:مواردمصرف
درطرحهایيكهنسيبتآببيه-

.سیمانخیليكماست
صيينایعبييتنآمييادهوقطعييات-

پیشساختهبتنی
بتنپیشتنیده-
تهیيييهبيييتنبييياکيييارایی،-

ماندگاریواسالمپبسیارباال
ساختبتنخودمتراكم-

:مزایایمصرف
افييزایشمقاومييتفشيياريدر•

سنیناولیه
افزایشخاصیتنفيوذناپيذیري•

بتن
كارائيعاليباراندمانباال•
نیازبهویبرهراكمتركيرده•

ودرنتیجيييهكييياهشنیيييروي
انسانيميوردنیيازرامنجير

.ميشود
باالبردنمیزانچسبندگيبيتن•

بهآرماتورهاوفوالد
افزایشمقاومتخمشيبتنسيخت•

شده

فشاريمقاومتیكبهرسیدنبراي
(استشدهتنظیممطلوبنهائي
بتنمخلوطاختالطكهنموداضافه
بهجدید
.استالزاميدقیقه2مدت
ماسه،شن،:اینكهدقیقترروش

آب%70تا%50راباوسیمان
ثانیه30الي15مدتبهمصرفي

الزممیزانبهسپس.بزنیدهمبه
RW Super Plast مخلوطاینبهرا525

یكبهرسیدنتاوكردهاضافه
آنرادقیقه1مدتبههمگنمخلوط

در.نمائیدمخلوطتنددوربا
باقيآبازمقدارينیازصورت

كارائ بهرسیدنتارامانده
اضافهفوقمخلوطبهمناسب
:نكته.نمائید
بایييدتوجييهداشييتمصييرف-الييف

2اتفاقيدرصدبیشتربهانيدازه
برابرمقدارتوصیهشيده،3الي

سييببتيياخیرقابييلمالحظييهايدر
زمييانگیييرش،كيياهشدرمقاومييت

سيياعت48تييا24فشييارياولیييهدر
اولیه،افزایشهوايتولیيدشيده
دربتنوتغییرسيایرخيواصميي

.شود
هرگزاینمحصيولرابياميالت-ب

.خشكاضافهنكنید

:مشخصاتفني
سبزرنگ/ مایعزرد: حالتفیزیكي
gr/cm³2 ±1/08: وزنمخصوص

PH :6± 2حدود
محلولدرآب: حاللیت

دربسيته: شرایطومدتنگهيداري
بنييدياولیييهبييهدورازسييرماو

.ماه12گرمابهمدت
و20درگالنهيياي: بسييتهبنييدي

.كیلوگرمي220بشكههاي
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RW Super Plast 525 

سوپرروانکنندهوکاهندهشدیدآب
بامقاومتاولیهباال



: توضیحات
(سیلیسیدوده)میکروسیلیسژلی 
استاترکربوکسیالتپلیپایهبر
وتازهبتنخواصبهبودموجبکه
موجبهمچنین.میشودشدهسخت

سختبتنفشاریمقاومتافزایش
کاهشآب،جذبکاهششده،

وکارپذیریافزایشونفوذپذیری
بتنجداشدگیبهبودموجبحدیتا
افزودنیمادهاین.میشود...و

دوده)سیلیسمیکرومحتوی
پلیپایهبرروانسازو(سیلیسی

ازدلیلهمینبه.استکربوکسیالت
هرمفیدویژگیهایوتواناییها

حضور.استبرخوردارجزءدو
آنپوزوالنیواکنشوسیلیسمیکرو
.میشودبتنمقاومتافزایشموجب

آن،ذراتریزیدلیلبههمچنین
بینذراتچسبندگیموجبسوی از

افزایشدیگرسویازوشدهسیمان
راسنگدانهوسیمانبینچسبندگی

وروانسازحضور.دارددنبالبه
هم،ویژهاندازتأخیرمواد

نفوذپذیری،کاهشبیشتر،روانی
پخشسیمان،بهآبنسبتکاهش
نگهداریپودری،ذراتبهتر

کاهشبتن،دوامافزایشاسالمپ،
.میشودموجبرا...بتنزمانگیرش

:مواردمصرف
سيياختبتنهييایپييرمقاومييتو-

نفوذناپذیر
سيياختپارتیشيينهایبتنييیو-

قطعاتبتنیپیشساختهبيهروش
پرستروپرسخش 

تقویيييتبتنهيييایمصيييرفیدر-
کفسيييازیهایصييينعتیوبيييتن

آماده
ساختبتنهایدرمعير عواميل-

افزایشمقاومتمکانیکینسبت•
بهبتنشاهد

کاهشجذبآبونفوذپذیریبتن•
کاهشنفوذیونکلروسایر•

یونهایمهاجم

:میزانمصرف
درصدوزنسیمان8الي3بهمقدار

مصرف

:روشمصرف
دقتشودکهمحصول،هیچوجهنباید

این. بهمصالحخش اضافهشود
محصولبهنوعکاربرد،نوعمصالح،

مقدارآببهسیمان،خواصمورد
مقدار. بستگیدارد... نظرو

بهینهمصرفبراساسانجامتستهای
کارگاهی،درشرایطمحیطیموجود،

.معینمیشود
:نکته

جهتباالرفتنراندمانبهتر-الف
رادرRockwall Power Gelمقدار% 40است

الباقيرا% 60هنگامساختبتنو
قبلازتخلیه،بهبتنافزوده

.گردد
متناسببامیزانژلمصرفياز-ب

.مقدارآبطرحاختالطكسرشود
پسازبازكردندرببسته -ج
محتویاتآنرابالفاصله

استفادهنمودهوازمصرفمواد
خوددارينمایند .  خشكشدهجداً

ژلمیکروسیلیسبهسهصورت-د
زودگیرومعمولی, دیرگیر

.  قابلتولیدوعرضهميباشد
بستهبهشرایطجويمنطقهو
شرایطبتنریزينوعآنتعین

.ميگردد
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Rockwall Power Gel

ژل)پاورژلالیافدار
(                      میكروسیلیس



:نكاتایمني
درصورتتماسباپوست،باآبو

صابونبشوئیدودرصورتتماسبا

چشمویابامخاطهايتنفسيبا

آبگرمبشوئیدوبالفاصلهبه

.پزشكمراجعهنمائید

ADHESIVES
manufacturer all kinds of adhesive and construction chemicals

TILE 

:محیطيزیستنكات
خاكویاآبدررااضافيمقادیر
.نریزید

:تائیدیهكیفیت
شرکتاینتوسطكهمحصوالتيتمام

بامطابقگردندميعرضهوتولید
الملليبینكیفياستانداردهاي

.باشندمي
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: توضیحات
Rockwall Silica Gel-Nالیافداربعنوان

ی افزودنیبتنبرایتولیدبتن
بامقاومتزیاد،دوامبیشترو
نفوذپذیریکمترنسبتبهبتن

اینمحصول. معمولیبکارمیرود
حاویالیافپروپلیناستکه
افزایشدوام،اسالمپ،مقاومت
کششیوخمشیوسایشیبتنرا

ارتقاءمیبخشدومقاومتبتنرا
دربرابرمحلولهایشیمیایی

بخصوصیونهایکلرافزایشداده
ومانعخوردگیآرماتوردربتن

.هایمسلحمیشود

:مواردمصرف
نفييوذ,سيياختبتنهييایپرمقاومييت

ناپذیرومقاومدرمقابيلحميالت
سيازه ,شیمیائینظیراسيکلههيا

هایبتنیدرمحیطهایخورندهدر
.مناطقشمالیوجنوبیکشور

:مزایایمصرف

افزایشروانیبتنبدوننیاز•
بهسوپرروانکننده

افزایشمقاومتهایشیمیائیو•
مکانیکیونفوذناپذیریبتن

اقتصادیومقرونبهصرفه•
بودن

نگهداریومصرف ,جابجائی•
بسیارآسانوراحت

حفاظتازسالمتیوبهداشت•
کارکنانومحیطکار

:میزانمصرف
درصييدوزن8الييی3بييهمقييدار
.سیمانمصرفی

متناسببامیزانژلمصيرفیاز-2
.مقدارآبطرحاختالطکسرشود

پيييسازبيييازکردندرببسيييته-3
محتویاتآنرابالفاصلهاسيتفاده
نمودهوازمصرفموادخشيكشيده

خوددارینمایند .جداً

ژلمیکروسیلیسبيهسيهصيورت-4
دیرگیر،زودگیرومعمولیقابل

بسيتهبيه.تولیدوعرضهمیباشد
شرایطجویمنطقيهوشيرایطبيتن

.ریزینوعآنتعینمیگردد

:مشخصاتفني
ژلهایخاکستری :حالتفیزیکی
gr/cm³1/4: وزنمخصوص
ندارد :یونکلر

PH  :9
دربسيته:  شرایطومدتنگهيداری

بندیاولیهودربستهبيهدوراز
.ماه12سرماوگرمابهمدت

25درظييرفهييای: بسييتهبنييدی
.کیلوگرمی

:نكاتایمني
درصورتتماسباپوست،باآبو

صابونبشوئیدودرصورتتماسبا
چشمویابامخاطهايتنفسيبا
آبگرمبشوئیدوبالفاصلهبه

.پزشكمراجعهنمائید

:نكاتزیستمحیطي
خاكویاآبدررااضافيمقادیر
.نریزید

:تائیدیهكیفیت
شرکتاینتوسطكهمحصوالتيتمام
مطابقگردندميعرضهوتولید

بینكیفياستانداردهايبا
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Rockwall Silica Gel-N

ژل) مکميييلبيييتننرميييال
(میكروسیلیس



:  توضیحات
RW Retarderدیرگیركنندهگیيرشهياي

اولیهونهيائيبيتنكيهمخصيوص
تهیهبتنمرغوبدرشيرایطدشيوار

جوي
. ویاحملطوالنيبيتنمييباشيد

ایيينمحصييولدردونييوعمييایعو
.پودريتولیدوعرضهميگردد

:مواردمصرف
شييرایطدشييوارجييويوگرميياي-

زیاد
باالبودندمايبتن-
حملبتنازفواصلطوالني-
تهیهبتنآماده-

:مزایایمصرف

كنترلاسالمپرادرصورتباال•
.بودندمايبتنمیسرميسازد

برميدتزميانگیيرشبيتندر•
.هوايگرمميافزاید

بييدونلطمييهزدنبييهكييارائي•
بتنازمقيدارآبمصيرفيميي
كاهييدكييهدرنتیجييهمقيياومي

و7و3فشاريبتنرادرسينین
.روزباالميبرد28و14

انقبييا وخييزشراكيياهشمييي•
.دهد

فاقدكلرایدونیتيراتبيوده•
وبهآرماتورهاوبتنآسيیبي
نميرساندوباتمامتیپهياي

.بتنسازگاريدارد

:میزانمصرف
جدولزیربرحسيبگرميايمحيیطو

مدتزمانتاخیرمورد
نیازدرگیرشاولیهبيتنتنظيیم

 RWشدهكيهدرآنمیيزانمصيرف

Retarder بييهنسييبتدرصييدسييیمان
.مصرفيمشخصگردیدهاست

:روشمصرف
RW Retarder پييودريرابييهمیييزان

مخلوط الزمبهمالتخشكبيتنكيامالً
نمودهوسپسآبمصرفيرابهميي

درنوعمایعميبایسيت. افزائیم
پسازتهیهكاملبيتندرمرحليه

. بافزائید RW Retarderآخر
بایدتوجهداشيتبيههيیچ: نكته

رابيادیگر RW Retarderعنواننباید
درصيورت. افزودنيهامخلوطكيرد

اسييتفادهازدیگييرافزودنيييهييا
بایييدجداگانييهبييهبييتناضييافه

.گردند

:مشخصاتفنينوعمایع
زردشفافمایع: حالتفیزیكي
gr/cm³1/08: وزنمخصوص

بييهدور: شييرایطومييدتنگهييداري
ازسييرماوگرمييادربسييتهبنييدي

.ماه12اولیهودربستهبهمدت
ودر20درگالنهيياي: بسييتهبنييدي

.كیلوگرمي220بشكههاي
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201714118642

زمان

(hr)تاخیر

درجهگرما

90/085/065/045/025/015/0
----

-

----

-
10+

20/100/175/055/035/025/08/0
----

-
15+

50/120/100/175/045/035/015/08/020+
----

-
00/220/100/155/045/025/015/025+

----

-

----

-
00/215/175/055/035/025/030+

RW Retarder

افزودنيييیدیرگیيييرکننيييده
بتن



:مشخصاتفنينوعپودری
قهوهايپودر: حالتفیزیكي
gr/cm³1/7: وزنمخصوص

بييهدور: شييرایطومييدتنگهييداري
ازسرماوگرماورطوبتدربسيته

12بندياولیهودربستهبهميدت
.ماه

دركیسيييههييياي: بسيييتهبنيييدي
.كیلوگرمي25

:نكاتایمني
درصورتتماسباپوست،باآبو

صابونبشوئیدودرصورت

ADHESIVES
manufacturer all kinds of adhesive and construction chemicals

TILE 

تماسباچشمویابامخاطهاي

تنفسيباآبگرمبشوئیدو

.بالفاصلهبهپزشكمراجعهنمائید

:نكاتزیستمحیطي
خاكیاوآبدررااضافيمقادیر
.نریزید

:تائیدیهكیفیت
شرکتاینتوسطكهمحصوالتيتمام

بامطابقگردندميعرضهوتولید
الملليبینكیفياستانداردهاي

.باشندمي
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: توضیحات
RW Rapid Set-Lیكمایعتسریعكننيده

. سختشدگيبتنوميالتمييباشيد
اینمحصولبدونتياثیرسيوءبير
رويخواصبتن،مقاومتبتنرادر

بيا. سنینمختلفافزایشميدهيد
ASTM C494, ACI 212اسييتانداردهاي

.مطابقتدارد

:مواردمصرف
RW Rapid Set-Lدرپيروژههيايسياخت

اسييكله،پييل،تونييل،كارخانجييات
قطعاتپیشسياختهوانيواعبيتن

.ریزيهاكاربردفراوانيدارد

:مزایایمصرف
استفادههرچهبیشترازقالبها•

وتسریعدربازكردنآنها
كيياهشزمييانبييراينگهييداريو•

حفاظتبتنازسرما
بهرهبرداريهرچيهزودتيراز•

یكسازهبتني

:میزانمصرف

بنابهمیزانزودگیريمورد
درصدوزنسیمان3تا1نیازبین

.مصرفي

:روشمصرف

RW Rapid Set-Lرادرهنگامبتنریزي
بهبتنآمادهاضافهكردهوسيپس

دقیقه3عملاختالطبتنرابهمدت
( جهييتبدسييتآمييدنمالتيييهمگيين)

انجامدادهوسپسعملبتنریيزي
بایدتوجهداشيت. راانجامدهید

انجامآزمایشهياياولیيهبيراي
كنتييرلزمييانگیييرشومختصييات

سياعتهبيررويسيیمان24مقاومت

بطوركليعملاصيليگیيرشدردو
مرحلهانجامميگیردكهعبارتند

:از
6درجييههیدراتاسييیوندر:  الييف

ساعتاولگیرشبتنراتاحيدود
.افزایشميدهد% 30
مرحلييهتكامييلگیييرشكييهدر: ب

مقایسييهبييامرحلييهنخسييترونييد
.كندتريدارد

:مشخصاتفني
مایعزردشفاف: حالتفیزیكي
درجيه30تيا15از: قابلیتمصرف

سانتیگراد
gr/cm³1/2: وزنمخصوص

و20درگالنهيياي: بسييتهبنييدي
كیلوگرمي220بشكههاي

دربسيته: شرایطومدتنگهيداري
بندياولیيهودربسيتهبيهدور

.ماه12ازسرماوگرمابهمدت

:نكاتایمني
درصورتتماسباپوسيت،بياآبو

صابونبشوئیدودرصورتتماسبيا

چشمویابامخاطهايتنفسييبيا

آبگرمبشيوئیدوبالفاصيلهبيه

.پزشكمراجعهنمائید

:نكاتزیستمحیطي
مقادیراضافيرادرآبویاخاك

.نریزید

:تائیدیهكیفیت
تماممحصوالتيكهتوسطاینشيرکت

تولیدوعرضهميگردندمطابقبا

استانداردهايكیفيبيینالملليي
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ساعته24نحوهارزیابيمختصاتمقاومت

گیرشنهائيگیرشاولیه
مقاومت

ساعته24
ردهبندي

دقیقه8تا6دقیقه2
مگاپاس20تا18

كال
خوب

دقیقه12تا8دقیقه5
مگاپاس15تا12

كال
قابلقبول

مگاپ10كمترازبیشبیش
ضعیف

RW Rapid Set-L 

زودگیرکنندهبتنمایع



: توضیحات
RW Rapid Set-P سييرعتهیدراتاسييیون

سیمانراباالميبردوبههميین
علتمقاومتاولیهمخليوطبسيرعت
افزایشیافتهوگیيرشنهيائيآن
بطورقابلمالحظيهايتسيریعميي

. شود

:مواردمصرف
بتنپاشییاشاتکریت-
بتنریزیدرسطوحشیبدار-
افزایشچسبندگیبتن-
بتنریزیدرهوایسرد-
کاهشزمانبازنمودنقالبها-
كارهايتعمیراتيبتن-
تقویتسازههايبتنيو-

بنائي

:مزایایمصرف
کاهشخطراتناشیازتغییرات•

سریعدما
كاهشزمانبراينگهداريو•

حفاظتبتنازسرما
بهرهبرداريهرچهزودتراز•

یكسازهبتني

:میزانمصرف
وزن% 2الی% 1مقيدارمصيرفآن

وبرايتسریع. سیمانميباشد
بیشتردرزمانگیرشمیزانمصرف

وزنسیمانافزایش% 6تا% 5به
درصورتمصرفبیشتراز. ميیابد

وزنسیمانمقاومتفشاري% 9
.كاهشخواهدیافت

:روشمصرف

RW Rapid Set-P پودریرابااجزای
خش بتنترکیب

کردهسپسآبمصرفیبهترکیب
پسازانجامخش اضافهگرددو

اختالطکاملدرسریعترینزمان
باید.بتنریزیراانجامدهیم

توجهداشتانجامآزمایشهاي
اولیهبرايكنترلزمانگیرشو

ساعتهبرروي24مختصاتمقاومت
سیمانمصرفيدردستوركارقرار

. گرفتهشود

:مشخصاتفني
پودرسفیدمایلبه: حالتفیزیكي

خاکستری
gr/cm³1/3:وزنمخصوص

PH(حلدرمایع :)11
ندارد: یونكلر

دربسته: شرایطومدتنگهداري
بندياولیهبهدورازسرماو

.ماه12گرماورطوبتبهمدت
25دركیسههاي: بستهبندي
.كیلوگرمي

:نكاتایمني
درصورتتماسباپوست،باآبو

صابونبشوئیدودرصورتتماسبا

چشمویابامخاطهايتنفسيبا

آبگرمبشوئیدوبالفاصلهبه

.پزشكمراجعهنمائید

:محیطيزیستنكات
یاوآبدررااضافيمقادیر

.نریزیدخاك

:تائیدیهكیفیت
شرکتاینتوسطكهمحصوالتيتمام
مطابقگردندميعرضهوتولید
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ساعته24نحوهارزیابيمختصاتمقاومت

گیرشنهائيگیرشاولیه
مقاومت

ساعته24
ردهبندي

دقیقه8تا6دقیقه2
مگاپاس20تا18

كال
خوب

دقیقه12تا8دقیقه5
مگاپاس15تا12

كال
قابلقبول

مگاپ10كمترازبیشبیش
ضعیف

RW Rapid Set-P 

زودگیرکنندهبتنپودری



گروه مواد آببند و عایق ها های بتنگروه افزودنی 

نفوذگر کریستال ساز روان کننده و کاهنده آب نرمال
آنی گیر روان کننده و کاهنده آب زودگیر

تک جزئیآب بند کننده پلیمری  روان کننده و کاهنده آب دیرگیر
نرمالآب بند کننده  پلیمری دوجزئی فوق روان کننده بتن نرمال
ویژهآب بند کننده  پلیمری دوجزئی فوق روان کننده با خاصیت زودگیری

واترپروف بتن پودری فوق روان کننده و کاهنده آب دیرگیر 
پرایمر پایه قیری روان کننده با مقاومت اولیه باالسوپر

امولسیون پایه آب سوپر روان کننده با خاصیت حفظ اسالمپ
محافظ نما بر پایه آبرزین  راکمسوپر روان کننده مخصوص بتن های خود مت

رزین محافظ نما بر پایه حالل و کاهنده شدید آبسوپر روان کننده 
رزین براق کننده ت اتربرپایه پلی کربوکسیال-پاور ژل الیافدار

عایق سفید بام وناتبرپایه نفتالین سولف-مکمل بتن نرمال
دیرگیرکننده بتنافزودنی 
زودگیر بتن مایعافزودنی 
پودریزودگیر بتن افزودنی 

گروه مالتهای آماده
دوام دهنده ها و نگهدارنده گروه 

های بتن
دکوراتیو ترمیم کننده بتن  افزودنی حباب ساز
نرمالترمیم کننده بتن پودر میکروسیلیس

اییسطوح نهپرداخت ترمیم کننده بتن جهت  ضدیخ بتن
ترمیم کننده بتن تقویت شده با الیاف کیورینگ بر پایه آب

گروت پایه سیمانی نرمال کیورینگ بر پایه حالل
گروت پایه سیمانی ویژه روغن قالب پایه آب

گروت اپوکسی روغن قالب پایه حالل
شاتکریت بتن                                                                                           الیاف پلی پروپیلن

(تتیکسن-پلیمری)الیاف پلی پالستیک بتن 

درز بندهاگروه پوشش هاگروه

ماستیک سرد اجرا کفپوش سخت صنعتی
ماستیک گرم اجرا کفپوش اپوکسی

ماستیک پلی اورتان کفپوش پلی یورتان
واتر استاپ پی وی سی خود تراز شونده

واتر استاپ هیدروفیلی

سایر تولیدات فراورده های شیمیایی ساختمان راک وال
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3، طبقه اول، واحد10تهران، صادقیه، بلوار اشرفی اصفهانی، خیابان هالل، پالک
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


