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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 Joint Sealants 3002ماستیک سرد اجرا

RW Joint Sealants 3303ماستیک گرم اجرا

RW Joint Flex PU4ماستیک پلی اورتان

Rock Wall Waterstop5واتر استاپ پی وی سی

Rock Wall Aquaphil6واتر استاپ هیدروفیلی

info@rockwallchem.com
www.rockwallchem.com



:توضیحات
RW Joint Sealants 300 خمیرتكجزئيو

آمادهبمصرفياستكهبهسهولت
قابلاجراتوسطمالهیاكاردك

اینمحصولبرپایهقیر. ميباشد
اصالحشده،الیاف،حاللهاي

هیدروكربنيتهیهشدهوقابل
كاربردبرايسطوحبتني،آجري،

با. آسفالتوغیرهميباشد
:استانداردهایذیلمطابقتدارد

ASTM C1330 , ASTM C1193

BS 5212 , CRD-C527 , CRD-C22

:مواردمصرف
درزهايبتني-
درزهايآجري-
تركهايآسفالت-
آببنديسازهها-
آببندياطرافلولههايبتني-

ویافلزي

:مزایایمصرف
چسبندگيعاليباسطوحاطراف•
آببنديكاملدرزها•
UVپایداريدربرابراشعه•

عمرطوالني•

:میزانمصرف
برايهرمتررطرولبرهعمرقیرك
سررانتیمتروعررر یرركسررانتیمتر

RW Joint Sealants 300گرررم110حرردود

.موردنیازاست
توجررهداشررتهباشرریدكرره: نكترره

هموارهبهتراستعمقدرزازعر 
.آنكمترباشد

:روشمصرف
ابتداسطحمروردنظررراازهرر
گونهگردوغباروچربريوذرات

جهتصافكاريسطحنهایيمريتروان
ازیررككرراردكآغشررتهبررهحررالل

.استفادهنمود

:مشخصاتفني
خمیرمشكي: حالتفیزیكي

حرارتي -20: مقاومت درجه+ 80تا
سانتیگرادبدونریزش

wt% 20حداكثر: میزانموادمعدني
kg/cm³1/2: وزنمخصوص

تا+ 5بین: درجهحرارتزماناجرا
درجهسانتیگراد+ 40

+ 30دردماي: زمانسفتشدناولیه
ساعت4درجهسانتیگرادبهمدت

+ 30دردماي: زمانسفتشدهنهایي
هفته4درجهسانتیگرادبهمدت

برهدوراز: شریطومدتنگهرداري
سرماوگرمادربستهبندياولیره

.ماه12بهمدت
.طبقسفارش: بستهبندي

:نكاتایمني
همانندسایرموادشیمیایي،هنگام
نگهداريوكاربااینمحصرولدقرت
نمودهتاازتماسبادهان،چشمو
موادغذایيپرهیزگررددودرصرورت
تماساحتماليبالفاصلهموضعرابا

.آبفراوانشستشودهید

:نكاتزیستمحیطي
مقادیراضافيرادرآبویراخراك

.نریزید

:تائیدیهكیفیت
تماممحصوالتيكهتوسطایرنشررکت
تولیدوعرضهميگردندمطابقبرا
استانداردهايكیفيبینالملليمي

باشند
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RW Joint Sealants 300

ماستیكسرد
اجرا



:توضیحات
اینمحصولبرپایرهقیررتولیرد
گشتهكهبهصورتگرمدردرزهراي
درزهايانبسراطي موردنظرخصوصاً
افقيوسراختمانيدرمعرر حرالل
هاينفتيمورداستفادهقرارمري

ASTM D3569بررااسررتاندارد. گیرررد

.مطابقتدارد

:مواردمصرف
هابنزینپمپ-
هاپاركینگمحوطه-
گاراژهاوهاتعمیرگاهكف-
روغنوسوختانبارهاي-
هاسازهآببندي-

:مزایایمصرف
مقاومتدربرابراشعهUV
چسرربندگيكامررلبرراسررطوح

درزهايموردنظر
مقرراومدربرابرررحرراللهرراي

نفتي

:میزانمصرف
برايیركمترردرزبرهعمرقیرك
سررانتیمتروعررر یرركسررانتیمتر

RW Joint Sealants 330گررم110مقردار

.الزماست
بهتراستعمقدرزكمتراز: نكته

.عر آنباشد

:روشمصرف
ابتداسطوحدرزهايموردنظرررا
ازهرگونهگردوغباروچربيو
ذراتسسررتزدودهوبایرردتوجرره
 داشتهباشیدكهاینسرطوحكرامالً

راRW Joint Sealants 330سپس.خشكباشند

پسازاجراميتوانیدابزاركار
راقبلازخشكشدنباآبوصابون
بشوییدویادرصورتخشكشدنآنها

.راباتینربشویید

:مشخصاتفني
جامدمشكي: حالتفیزیكي
kg/cm³1/1حدود:وزنمخصوص

170-190برین: درجهدمرايریخرتن
درجهسانتیگراد

ترا+ 5بین:  دمايمحیطزماناجرا
درجهسانتیگراد+ 60

: نفوذپررذیريبوسرریلهدوكمخروطرري
90( mm0/1)حداكثر

%80تا% 60بین: انعطافپذیري
برهدوراز: شرایطومدتنگهداري

سرماوگرمادربستهبنردياولیره
.  ماه24بهمدت

طبقسفارش: بستهبندي

:نكاتایمني
همانندسایرموادشیمیایي،هنگام
نگهداريوكاربااینمحصولدقرت
نمودهتاازتماسبادهان،چشرمو
موادغذایيپرهیزگرددودرصورت
تماساحتماليبالفاصلهموضعرابا

.آبفراوانشستشودهید

:نكاتزیستمحیطي
مقادیراضافيرادرآبویاخراك

.نریزید

:تائیدیهكیفیت
تماممحصوالتيكهتوسطایرنشررکت
تولیدوعرضهميگردندمطابقبرا
استانداردهايكیفيبینالملليمي
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RW Joint Sealants 330

ماستیكگرماجرا



شیمیایی ساختمان راک وال 

:توضیحات
RW Joint Flex PUدرزگیراالستومريبر

پایهپليیورتانكهبهصورتسرد
اجراميشودوازچسبندگيبسیار
عاليبرايانواعسطوحبامصالح

این. مختلفبرخوردارميباشد
محصولپسازاجراوخشكشدن،

االستیسیتهبسیارمطلوبيرادارا
بودهودرمقابلانواعحاللهاي
شیمیایيازجملهحاللهاينفتي

.مقاومميباشد
و  ASTM  D5329باستانداردهاي

ASTM  D1190مطابقتدارد.

:مواردمصرف
درزهايبرايمصرفمورد-

ساختمانخارجيوداخلي
درزهائيجهتمناسبايگزینه-

آبباتماسدرمداومكه
هستند

وسقفودیوارهابیندرز-
ساختهپیشقطعاتدرزهاي

:مزایایمصرف
بهباالالعادهفوقچسبندگي•

مختلفمصالحباسطوحسایر
عواملبرابردرباالمقاومت•

جويشرایطو
تابشمقابلدرباالمقاومت•

UVاشعهوخورشیدنور
قابلفرسایشياستحكامداراي•

توجه
درپذیريانعطافقابلیتحفظ•

وسیعدمایيمحدوده
هايمحیطدرزبنديجهتمناسب•

ها،نیروگاهاي،سردخانه
ها،اسكلهها،خانهتصفیه
سوءاثرمحصولاینآبمخازن

.نداردآشامیدنيآبرويبر

گردوغبار،رطوبت،ذراتسستو
گرددسپسماستیكآمادهدر... 

تیوپرابهوسیلهتفنگمخصوصدر
.محلدرزتزریقنمایید

پیشازاجراكلیهابزار: 1توجه
تمیزوعارياز ووسایلراكامالً

.هرگونهآلودگينمایید
ماستیكآمادهشدهرا: 2توجه

دقیقه40الي30حداكثرساز
.مصرفنمایید

استفادهازدستكشو: 3توجه
عینكایمنيهنگامساختوساز

.الزاميميباشد
جهتپرداختسطحماستیك: 4توجه

اجراشدهازمایعشویندهوكاردك
.استفادهنمایید

:مشخصاتفني
در رنگبندی خمیري: حالتفیزیكي

مشكي،طوسيوسفید
gr/cm³1/2: وزنمخصوص

درجه-50الي+ 80: دمايسرویس
سانتیگراد
درجه–5الي+ 50: دماياجرا
سانتیگراد

ساعتدردماي36: زمانخشكشدن
درجهسانتیگراد25

درصد1/01: جذبآب
درصد200حداقل: ازدیادطول

درصد60: حفظماهیتاالستیكي
دربسته: شرایطومدتنگهداري

بندياولیهبهدورازسرماو
.ماه12گرماورطوبتبهمدت

دربستهبنديتیوپی: بستهبندي
.  گرمي600

:نكاتایمني
همانندسایرموادشیمیایي،هنگام
نگهداريوكاربااینمحصولدقت
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RW Joint Flex PU

پلییورتانتیکماس



:توضیحات
بنديآبهدفباP.V.Cنواراین

طراحيانبساطيواجرائيدرزهاي
مختلفاشكالوابعاددروگشته

با.میگرددعرضهوتولید
ASTMاستانداردهاي D2240وASTM D412

ASTMو D570داردمطابقت.

:مواردمصرف
ساختمخازنوسدهاوتونلها-
ساختاسخرهاوكانلها-
فاضالبهاوتصفیهخانههايآب-
بطوركليجلوگیريازعبورآب-

درزهاي)درمحلهايقطعبتن
(اجرائيوانبساطي

:مزایایمصرف
نصبآسان•
كارائيآنباعمربتن•

.برابريدارد
مقاومدربرابرواكنشهاي•

قلیایيبتن
مقاومتكششيباالوانعطاف•

پذیريفوقالعاده
درگیريكافيبابتن•
اتصالكاملوبدوننشتبه•

یكدیگر
تنوعسایزواشكالظاهري•

:انتخابنوعوسایز
تختنوعدودرP.V.Cواتراستاپهاي

(E)دارحفرهو(O)گردندميتولید
درزهايبرايتختنوعكه،

حفرهنوعوبتنقطعواجرائي
ژوئنوانبساطيدرزهايبرايدار
گیرندميقراراستفادهموردها
.

ضخامتباواتراستاپعر معموالً
وباشدبرابرمیبایستنصبمقطع

بتنميبایستمورداستفادهقرار
بگیرندكهنیميازعر آن

دربتنقدیمونیمهدیگردربتن
.جدیدقرارخواهدگرفت

در(O)دارحفرههاياستاپواتر
درزهايشدهبینيپیشهايمحل

فرميبهبایدهاژوئنوانبساط
واتراستاپحفرهكهبگیرندقرار

دومواولمقطعریزيبتنازپس
تاگرفتهقراردرزمحلدركامالً

سازهانقبا وانبساطزماندر
راالزمفشاريوكششيكافيمقاومت
.باشدداشته
درواتراستاپنمودنثابتبراي
هايگیرهازخودهايمحل

هرگزوكردهاستفادهواتراستاپ
بهزیرانبایدكردسوراخراآنها
،سوراخمحلدرتنشتغییرجهت

گرددميپارگيدچارواتراستاپ
بههاواتراستاپاتصالبراي.

overبرعالوهیكدیگر lapازنمودن
واتراستاپحرارتيجوشدستگاه
.گردداستفاده

:فنيمشخصات
پلي)P.V.Cنوارهاي:فیزیكيحالت
زرد(كلرایدونیل
kg/cm³1/3:مخصوصوزن

N/mm²15:كششيمقاومت
%400:طولازیاددرصد
Shore:سختي A70

برابردرمقاوم:شیمیایيمقاومت
محیطهايوفاضالبدریا،آبوآب

قلیایي
دوربه:نگهداريمدتوروش

وگرماوآفتابمستقیمازتابش
.ماه24مدتبهرطوبتوسرما
.متري25رولهايدر:بنديبسته
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RW PVC Waterstop

واتراستاپپیوی
سی



شیمیایی ساختمان راک وال 

:توضیحات
RW Aquaphilهیدروفیلیواتراستاپ

تورمقابلیتبااستآبدوست
دركاربردجهتپذیربرگشت

بامواداینكهاجرایي،درزهاي
بصورتهاحفرهوتركهابهنفوذ
مطابق.نمایدميعملتزریقيخود
آبفشارDIN1048-5استانداردبا
.کندتحملمیتواندرابار6تا

:مصرفموارد
جهتآببنديدرزهاياجرایي

درمعر آبهايزمینيیاسطحي،
بصورتدائمیاموقتبكارمیرود

بارراتحمل7وتافشارآب
كاربردآندرنواحيتغییر.میكند

.مسیرآبنیزامكانپذیراست

:مزایایمصرف
برگشتبصورتشدنمتورمپروسه•

.استپذیر
فرمدرحفظباالیيقابلیتاز•

.استبرخوردار
ودرطولباالدماهايدر•

چسبناكحالتبهتابستان
.آیددرنمي

•RW Aquaphilخودمخصوصنوعدر
درمحافظپوششیكداراي
ميدارانیزرابارانبرابر
بهآننصببنابراین.باشد

ونبودهوابستهجويشرایط
سریعازتورممحافظالیه

ازپساما.نمایدميجلوگیري
.شودميالیه،متورماینانحالل

روشهايباسایردرمقایسه•
مقرونسیستميدرزها،آببندي

.باشدميمطمئنوصرفهبه
دركاربردقابلوغیرسمي•

.استآشامیدنيآبمعر 

درزسرتاسروسطدرآكواریومچسب
مواقعيدرچسبانیممينظرمورد

رولیكطولازبیشتردرزطولكه
دیگرقطعهمیتوانباشدميكامل
باالدركههائيچسبهمانبارا
ازپس.چسباندشد،اشارهآنهابه

میتوانواتراستاپكاملكارگذاري
.نمودآغازراریزيبتنعمل

RW Aquaphilشكلزیرنحوهعملكرد

:رادربتننشانميدهد

:مشخصاتفني
پروفایلبامقطع: حالتفیزیكي

مستطیليوانعطافپذیر
آبی: رنگ
برپایهالستیکهایمصنوعی: پایه

%500بیشاز: قابلیتتورم
gr/m 730: وزن

دربستهبندي: شرایطنگهداري
اولیهودربستهبهدورازسرماو

.ماه12گرماورطوبتبهمدت
سانتی10رولهاي: بستهبندي

.عدد70متري،جعبههاي

:نكاتایمني
بيخطربودهوهیچگونه كامالً

.  آسیبينميرساند

:نكاتزیستمحیطي
بهعلتانبارداريطوالنيمیتوان

مقادیراضافيرابرايپروژههاي
.بعديحفظنمود
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RW Aquaphil

واتراستاپهیدروفیلی



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


