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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 Air Plus2افزودنی حباب ساز

RW Microsilica3پودر میکروسیلیس

RW Antifreeze5ضدیخ بتن

Rock Wall Cure -W       7کیورینگ بر پایه آب

Rock Wall Cure -S       8کیورینگ بر پایه حالل

RW Form Oil -W9روغن قالب پایه آب

RW Form Oil -S10روغن قالب پایه حالل

RW Fiber PP 11الیاف پلی پروپیلن

RW Fiber PS 13(نتتیکس-پلیمری)الیاف پلی پالستیک بتن 
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:توضیحات
ازايویژهنوعمحصولاین

ایجادجهتكهاستبتنافزودني
ومقاوم،ریزبسیارحبابهاي
رود،ميبكاربتندرايزنجیره

افزایشباعثمقاومحبابهاياین
سیكلهايدربخصوصبتنعمرطول

.گردندميسردمناطقویخبندان
ASTMاستانداردهايبا C260وBS

DINو5076 .داردمطابقت1048

:مصرفموارد
وهاجادهریزيبتن-

فرودگاههاباندوبزرگراهها
بتنساختوهاروپیادهو

مخازنسدها،برايمطلوب

اسكلهوهاسردخانهبتنساخت-
نمایانبتنیقطعاتوکلیهها

(Expose)

كنترلمقدارآمدنروامكان-
راسیمانشیرهازايشده

درنتیجهوآوردميفراهم
وآبنفوذپذیريكاهشباعث
ميبتنداخلبهشیمیائيامالح
گردد

:مصرفمزایای
برابردربتنمقاومتافزایش•

ذوبویخبندانسیكل

وبتنناپذیرينفوذافزایش•
آنآببنديدرنتیجه

آبوجداشدگيخطركاهش•
بتنانداختگي

پذیريكارواسالمپبردنباال•
بتن

:همچونهاافزودنيتمامبا•
روانفوقها،كنندهروان

كههایياختالططرحدر:نكته
مثلگیرشهايكنندهكنترل

فوق،ویادیرگیرهاویازودگیرها
قراراستفادهموردسازهاروان

RWمصرفمقدار،میگیرند Air Plus

.میابدكاهش

:مصرفروش
اضافهمصرفآببهآنرامیتوان-1
اضافهبتنخشكمخلوطبهسپسو

.كرد
RWاینكهدیگرروش-2 Air Plusبهرا

مرطوبونرمماسهبهالزممقدار
دیگراجزايبهسپسوكردهاضافه

.گردداضافهبتن
:نكته

برطبقاختالطزمانمدت-الف
ASTMاستاندارد C182:3دقیقه

دقیقه2،سكوندقیقه3اختالط،
نهائياختالط

درACI 212برطبقآئیننامه-ب
یاچندمادهافزودني2مواقعيكه

همزمانمورداستفادهقرارمي
گیرندمیبایستهركدامبطور

جداگانهبهمخلوطاضافهگردندو
نبایدقبلازضافهشدنبهبتن

.باهمتركیبشوند

:فنيمشخصات
تیرهايقهوهمایع:فیزیكيحالت
gr/cm³1/03:مخصوصوزن

PH:10/5حدود
دربسته:نگهداريمدتوشرایط

وسرماازدوربهاولیهبندي
.ماه12مدتبهگرما

و20گالنهايدر:بنديبسته
.كیلوگرمي220هايبشكه

:نكاتایمني
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RW Air Plus

افزودنیحباب
ساز



:توضیحات
بتندرمیكروسیلیسازاستفاده

بهدریاهاسواحلمجاورهایریزی
مهندسینتوجهموردجديطور

به.استگرفتهقرارساختمان
پوزوالنيبارزخصوصیاتدلیل

جهتآنازاستفادهمیكروسیلیس،
افزایشومكانیكيخواصبهبود
پیشرفتههايكشوردربتندوام

میكروسیلیس.استافزایشبهرو
هايكورهازحاصلفرعيمحصولیك
تولیدجریاندرالكتریكيقوس

این.میباشدفروسیلیسآلیاژهاي
%90ازبیشداشتنباماده

وكریستاليغیرحالتباسیلیس
باریزنهایتبيذراتشكلبه
شدیدا میكرون1/0متوسطقطر

بهاستفادهبرايواستپوزوالني
بتندرسیمانيمادهیكعنوان
افزودن.استمناسببسیار

باعثبتنمخلوطبهمیكروسیلیس
محلولباآنفعالsio2گرددمي

آزادCa(OH)2كلسیماكسیدهیدرو
تركیببتنموئینمنافذدرموجود
كلسیمسیلیكاتكریستالوگردد

نهایتدرونمایدتولیدنامحلول
وسیمانخمیرساختارتراكمباعث
افزایشوپذیرينفوذكاهش

.گرددبتنمقاومت
ASTMاستانداردبا C1240مطابقت

.دارد

:  مواردمصرف
اجرايبتندرسواحلدریا،-

.اسكلههاوپلها
ساختبتنهايبامقاومت-

.باال
ساختبتنسدها،كانالها،-

.تونلها،مخازنومنابعآب

باتوجهبه)سیمانبهبتنافزود
اینكهباعثافزایشمقاومتبتنمي
گرددميتوانجایگزینهمانمقدار

(.سیمانگردد

باتوجهبهاینكه: نکته
میكروسیلیسخاصیتكاهندگيآب

ميبایستبههمراه" داردحتما
یكيازفوقروانكنندهها

درغیراینصورت. استفادهگردد
باعثتركخوردنبتنوكاهش

.كارائيوعدمتراكمبتنميگردد

:روشمصرف
بهمیزانالزمدرزمانساختبتن
بااجزايخشكمخلوطكردهوسپس
آبوفوقروانسازبهآنافزوده

.  شود

:مشخصاتفني
پودرپوزوالن: حالتفیزیكي
خاكستريروشن

gr/cm³ 2/50:وزنمخصوص
كرويوغیركریستاله: شكلذرات

(آمورف) 
:آنالیز

-H2O:%0/08
-SiC :% 0.50
-C :% 0.30
-SiO2 :% 94.6-%96.4
-Fe2O3 :% 0.87
-Al2O3 : %1.32
-CaO :% 0.49
-MgO :% 0.97
-Na2O :% 0.31
-K2O : %1.01
-P2O5 :% 0.16
-SO3 : %0.10
-CL :% 0.04
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RW Microsilica

پودرمیكروسیلیس



manufacturer all kinds of adhesive and construction chemicals

TILE 
ADHESIVES

:نكاتایمني
هنگامنگهداريوكاربااین

محصولدقتنمودهتاازتماسبا
دهان،چشمهاوموادغذایي
پرهیزگرددودرصورتتماس

احتماليبالفاصلهموضعراباآب
بایدتوجه. فراوانشستشودهید

داشتهنگاماستفادهازهرگونه
موادمعدنيدربتن،استفادهاز

دستكش،عینكایمني،وماسك
.ضروريميباشد

:نكاتزیستمحیطي
مقادیراضافيرادرآبویاخاك

.نریزید

:تائیدیهكیفیت
تماممحصوالتيكهتوسطاینشرکت

تولیدوعرضهميگردندمطابقبا
استانداردهايكیفيبینالملليمي

.باشند
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شیمیایی ساختمان راک وال 

:توضیحات
هیدراتاسييیونسييیمانیييكواكيينش
گرمازااستوازآنجائیكهبهتير
استهیدراتاسیونسیماندردمياي

درجهسانتیگرادو25الي10بین
روزانجامپذیردواز28درمدت

سويدیگيرگیيرشاولیيهبيتندر
12درجهسانتیگرادحدود20دماي

بيدین. ساعتبهطولميانجاميد
ترتیببرايجليوگیريازیيززدن
بتندرهنگامسرماميبایستزمان

ساعتبيه12گیرائياولیهرااز
ساعتكاهشدهيیمو5الي3حدود

اینكارتوسطضدیزبيتنانجيام
  ASTMپذیراسيتوبيااسيتاندارد

C494ودردونوعپودريومطابقت داردا
.  مایعتولیدوعرضهميگردد

: مواردمصرف
انجمادآب- از پیشگیري براي

دربيتنهيائيكيهدرمعير 
.برودتشدیدقرارميگیرند

تنييدكييردنگیييرشاولیييه-
بتن،خطرآسیبهايناشياز

.تغییرسریعدمايمحیط

وسيیال- انجمياد نقطه كاهش
.شدنبتن

انجيامكارهيايترمیمييدر-
.هوايسردویخبندان

:مزایایمصرف
•RW Antifreezeمحصولياستكهبه

+ 5كمييكآنمیتييواندردميياي
.درجهبتنریزينمود-15تا

واكينشRW Antifreezeباافزودن•

بهمخليوطRW Antifreezeباافزودن•
بتنمييتيوانمقيدارآبمصيرفي

كاهشدادبدونآنكهدر% 10راتا
كارائيبتنتغییريایجادشيود،
بدینترتیبفشردگيوتراكمبيتن
تازهوپایداريبتنسختشدهدر
برابرسیكلهايانجمادآبوذوب

.شدنیزافزایشميیابد

:میزانمصرف
برايمشخصگشتنمیيزانمصيرفبيه

.جدولذیلدقتبفرمائید

میييزانمصييرفبرحسييبدرصييدوزن
:سیمان

بييا( 0تييا+ 5)درمحييدودهدمييا
عیيار%( 2)300عیار و%( 5/1)350با

%(1)400باعیار

بييا( -5تييا0)درمحييدودهدمييا
عیيار%( 5/2)300عیار و%( 2)350با

%(5/1)400باعیار

بييا( -10تييا-5)درمحييدودهدمييا
عیيار%( 3)300عیار و%( 5/2)350با

طبقآئيینناميه%( )2)400باعیار
بهتراستدراینمحدودهبتنریزي

(.متوقفگردد

:روشمصرف
RW Antifreezeمصرفيرابهداخلتراك

ریختهوپسازاختالطكاملبابتن
 .آماده،بتنریزيراآغازنمائید

هنگامبتنریزيدرهوايسيردبيه
:نكاتزیرتوجهنمایید

سطحقالبهاوآرماتورهارااز-1
.آبوبرفویزبزدائید

درصورتامكيانآنهياراگيرم-2
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RW Antifreeze

ضدیزبتن



TILE 

manufacturer all kinds of adhesive and construction chemicals
ADHESIVES

درصورتلزومميتوانمصالح-6
بویژهآبمصرفيراگرمكردوبا
استفادهازپوششمناسبازاتيالف
دمييايبييتنتييازهریختييهشييده

.جلوگیريكرد
درزمانبتنریزيدميايهيی -7

درجيه+ 5قسمتازبتننبایيداز
سانتیگرادكمترگرددچوندرغیر
ایيينصييورتفعالیييتشييیمیائي
هیدراتاسیونسیمانجهيتگیيرشو

متوقفميگردد .مقاومتدهيكامال 

:مشخصاتفنينوعمایع
زرد: رنگ

gr/cm³1/25: وزنمخصوص
PH :7درحدود

دربسيته: شرایطومدتنگهيداري
بندياولیهودربستهبهدوراز

.ماه12سرماوگرمابهمدت
وبشيكه20درگالنهاي: بستهبندي

.كیلوگرمي220هاي

:مشخصاتفنينوعپودري
سفید: رنگ

gr/cm³1/95: وزنمخصوص
PH :7

دربستهبندي: شرایطومدتنگهداري
اولیهودربستهبهدورازسرماو

.ماه12گرماورطوبتبهمدت
20دركیسيييههييياي: بسيييتهبنيييدي

.كیلوگرمي

:نكاتایمني
درصورتتماسباپوست،بياآبو
صابونبشوئیدودرصورتتماسبا
چشمویابامخاطهايتنفسيبيا
آبگرمبشيوئیدوبالفاصيلهبيه

.پزشكمراجعهنمائید

:نكاتزیستمحیطي
مقادیراضافيرادرآبویاخاك

.نریزید

:تائیدیهكیفیت
تماممحصوالتيكهتوسطاینشرکت

تولیدوعرضهميگردندمطابقبا
استانداردهايكیفيبینالمللي

.  ميباشند

26
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:توضیحات
بييرايدسييتیابيبييهبتنيييبييا

مقاومتباالوكیفیتييمطليوبميی

بایستپسازپایانعملیياتبيتن

ریزیمحیطمناسبیجهترسیدنبيه

حييداکثرمقاومييتممکيينبييرایآن

تبخیرسریعوشيدید. فراهمنمود

آبدرفصييولگييرمباعييثکيياهش

کارائیومقاومتبتن،جمعشيدگی

وایجادترکهایسيطحیدرآنميی

عملآوردنیاکیورینگبيه. گردد

مجموعهاقداماتیگفتهمیشودکه

بييرایتکمیييلوانجييامکامييل

هیدراتاسييیونسييیمانبييهمنظييور

رسیدنبهمقاومتموردنظيربيتن

متيداولتيرینروش. اجرامیشود

پوشاندنسطحبتنبایکالیهنازک

جهتجليوگیریازتبخیيرآببيتن

اسييتکييهاگييرازنييوعمناسييبی

استفادهشود،ضمنداشتنخواصیک

عملآوریخيوب،اثيرسيوئینیيز

بررویبتننخواهدداشتوپيساز

یکماهبتدریجبراثرعواملجوی

ایينمحصيول. .ازبینخواهدرفت

برپایييهسييیلیكونوچنييدنمونييه

رزیيينسيياختهشييدهوعملکييردآن

می ASTM C309-81منطبقبااستاندارد

.باشد

:مواردمصرف
اینمادهرامیتواندرتمام

بتنریزیهایوسیعهمچون

کانالهایآب،محوطهوکفسالنها

:میزانمصرف
متر6الی5هرکیلوگرمکیورینگ

.مربعسطحبتنراپوششمیدهد

:روشمصرف
کیورینگرابابرسیاپیستوله

دقیقهپس30الي10)بررويسطحبتن
.  بكشید( ازپرداختسطحبتنتازه

پوشاندهنشد"درصورتیكهسطحكامال
.پسازنیمساعتلكهگیرينمائید

گرازقالببرایبتنریزیا: نکته
استفادهشدهاستمحصولرابعداز
بازکردنقالبهابررویسطحاجرا

.کنید
جهتجداشدنآسانترالیهکیورینگ

ازرویسطوحعمودیونما،می
بایستسطحموردنظرراقبلاز

.پاشیدنباآبمرطوبنمائید

:مشخصاتفنی
مایع: حالتفیزیکی

درآب: قابلیتانحالل
gr/cm³1/1:وزنمخصوص

PH :7درحدود
220وبشكه20گالن: بستهبندي

.لیتري
دربسته: شرایطومدتنگهداري

بندياولیهودربستهبهدوراز
.ماه12سرماوگرمابهمدت

:نکاتایمني
درصييورتتميياسبيياپوسييت،باآبو
صابونبشوئیدودرصيورتتمياسبيا
چشمویابامخاطهايتنفسيبياآب
گرمبشيوئیدوبالفاصيلهبيهپزشيك

.مراجعهنمائید

:نكاتزیستمحیطي
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Rockwall Cure –W

برپایهآب-كیورینگ



شیمیایی ساختمان راک وال 

:توضیحات
اتمامازپسبتنصحیحنگهداری
دوامومقاومتریزی،بتنعملیات

آنآوردنعملشرایطبابتن
مواردازوداردمستقیمپیوند
تکولوژیدراساسیوتوجهقابل
محصول.شودمیمحسوببتن

بسیارفیلمیکشکلبهکیورینگ
وپوشانیدهرابتنسطحروینازک

آبزودهنگاموسریعتبخیراز
همچنینوکندمیجلوگیریبتن

تداومیرایالزمرطوبتوحرارت
سیمانباآبشیمیاییترکیبروند
جسمدرراکاملهیدراسیونجهت
.نمایدمیحفظبتن

:مواردمصرف
اینمادهرامیتواندرتمام

بتنریزیهایوسیعهمچون
کانالهایآب،محوطهوکفسالنها

.بهکاربرد

:مزایایمصرف
آمادهبهمصرفبودهوآسان•

.اجرامیشود
باالبردنسختیوبدونغبار•

بودنسطح
بااستفادهازکیورینگدیگر•

نیازیبهآبدادنبتنوجود
.ندارد

نیازیبهحفاظتبتنباگونی،•
.نمیباشد... نایلونو

دوامومقاومتبتنراافزایش•
دادهوازخشکشدنوترک
.خوردنآنجلوگیریمیکند

:میزانمصرف
متر6الی5هرکیلوگرمکیورینگ

مربعسطحبتنراپوششمیدهدو

اگرازقالببرایبتنریزی:نکته
استفادهشدهاستمحصولرابعداز
بازکردنقالبهابررویسطحاجرا

.کنید
جهتجداشدنآسانترالیهکیورینگ

ازرویسطوحعمودیونما،می
بایستسطحموردنظرراقبلاز

.پاشیدنباآبمرطوبنمائید

:مشخصاتفنی
مایع: حالتفیزیکی

قهوهای: رنگ
درحاللهایآلی: قابلیتانحالل

gr/cm³ 0/75:وزنمخصوص
درجهسانتیگراد80: درجهاشتعال
220وبشكه20گالن: بستهبندي

لیتري
اینمحلول: مدتنگهداريشرایطو

آتشزامحسوبمیشودوانبار
نظرگرفتناینداریآنبادر

مورد،درمحیطهایدارایتهویه
مطبوعدربستهبندياولیهو

دربستهبهدورازسرماوگرمابه
.ماهانجامپذیراست12مدت

:نکاتایمني
درهنگامكاربااینمحصولبایستي

بدین. نکاتایمنیبدقترعایتشود
ترتیبكهتهویهكاملدرمحیط

ازحرارتزیاد. وجودداشتهباشد
وشعلهپرهیزگرددودرصورتتماس
باپوستویامخاطهايتنفسيالزم
استفوراباآبسردشستهشودو
.بالفاصلهبهپزشكمراجعهنمائید

:نكاتزیستمحیطي
مقادیراضافيرادرآبویاخاك

.نریزید
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Rockwall Cure –S

حاللبرپایه-كیورینگ



:توضیحات
RW Form Oil-Wتركیبخاصياستاز

روغنهايتصفیهشدهمعدنيو
موادامولسیفایر،كهبهراحتي

باآبمخلوطشدهامولسیوني
پایداربدستميآیدكهبا

استفادهازآنقالبهايبتني
.آسانتربازوآزادميشوند

ASTM C-309 Type Iبااستاندارد

.مطابقتدارد

:مواردمصرف
برايسهولتوسرعتبخشیدنبه-

.امربازكردنقالبها
ممانعتازچسيبیدنبتيونیيا-

.ذراتسیمانبهسطحقالب
حصولنميايبتيونيبياسيطحي-

صاف،تمیز،فشردهوبدونلكه
.چربي

جلوگیريازپوستهشدنهرگونه-
.پوششبعديرويبتن

جليييوگیريازفرسيييودهشيييدن-
.قالبها

صييرفهجييویيدروقييت،نیييروي-
انسانيوكاهشهزینيهآمياده

سازيمجددقالبها

:مزایایمصرف
امولسیفایرمصرفشدهدرایين•

N6روغيينازتركیبيياتصييابون

ساختآلمانواسيیداولوئیيك
.خنثيشدهميباشد

•RW Form Oil-Wسياختقطعياترد
پیشساختهوپیشتنیدهبتنيي
تسهیالتبسیاريفراهمميسازد
وبرايقطعاتيكهبياحيرارت

درجهسيانتیگرادبعميل90تا

:میزانمصرف
سطحيمعيادلRW Form Oil-Wهرلیتر

مترمربيعبيرایسيطوح50تا40
متيرمربيع۲۰فلزیوپالستیکیو

.  برایسطوحچوبیراپوششميدهد

:طریقهمصرف
RW Form Oil-Wرابرحسبموردنیاز
برابرباآبمخليوط1میتوانتا

كرده،پسازبهمزدنباپیستوله
یارول،یاقلمورويسطحقاليب

بيههيمزدنكاميل. )اجرانميود
مخلوطتاكسيبیيكمحليولهمگين

(.الزاميميباشد

:مشخصاتفني
مایع: حالتفیزیکی

زردشفاف: رنگ
gr/cm³0/95: وزنمخصوص

PH :7درحدود
محلولرقیقشدهدر: قابلیتمصرف

هيييوايبييياالترازصيييفردرجيييه
.سانتیگراد

شييرایطومييدتنگهييدارينگهييداري
دربستهبندياولیهودربستهبه:

12دورازسرماوگرمابيهميدت
.ماه

220وبشكه20گالن: بستهبندي
.لیتري

:نكاتایمني
درصورتتماسباپوسيت،بياآبو
صابونبشوئیدودرصورتتماسبيا
چشمویابامخاطهايتنفسييبيا
آبگييرمبشييوئیدوبالفاصييلهبييه

.پزشكمراجعهنمائید

:نكاتزیستمحیطي
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RW Form Oil-W

بيرپایيه–روغنقالب
آب



:توضیحات
RW Form Oil-Wروغنقالببرپایه

روغنهایمعدنی،افزودنیهای
جداکنندهوحاللهایآلیمیباشد

کهباقرارگرفتنبررویسطح
قالبودرتماسباسیمانایجاد

واکنشوخواصضدکفینمودهکهدر
نتیجهازحبسهوادرحدفاصلبتن

وقالبجلوگیریمینمایدودر
ادامهواکنشتشکیلترکیباتجدا
سازدادهکهباعثسهولتجداسازی

.قالبازبتنمیگردد
ASTM C-309 Type Iبااستاندارد

.مطابقتدارد

:مواردمصرف
برايسهولتوسرعتبخشیدنبه-

.امربازكردنقالبها
ممانعتازچسيبیدنبتيونیيا-

.ذراتسیمانبهسطحقالب
حصولنميايبتيونيبياسيطحي-

صاف،تمیز،فشردهوبدونلكه
.چربي

جلوگیريازپوستهشدنهرگونه-
.پوششبعديرويبتن

جليييوگیريازفرسيييودهشيييدن-
.قالبها

چربنمودنقالبمقياطعبتنيی-
کييهنیييازبييهرنييگآمیييزیو
اعمالپوششهایچسبندهندارد

:مزایایمصرف
بهبييودوتسييریعسييرعتخييرو •

حبابهایهوایمتصلبهبدنيه
قالب

آغشتهنمودنسطوحبیشيتریاز•
قالبهابهواسطهقدرتپوشيش

دهیزیاد
بدوننیازبهفشيارمکيانیکی•

جهتجداسازیقالبها

:طریقهمصرف
پیشازاجرا،سطحقالبفلزی

تمیزوازهرگونهترکیبات
چسبندهسختشده،گریس،زنگ

روغنقالبرابا. زدودهشود
استفادهازقلممو،برس،غلطک
یاپیستولهرویسطحقالبهااجرا

قالبچوبینوبهتراست. نمایید
دردومرحلهباروغنقالبپوشش
دادهشودتاازجذبکاملروغن

.جلوگیریشود

:نکته
ایجادالیهنازکرویسطحجهت-1

کسبحداکثربازدهیوپرهیزاز
.اجرایالیهضخیممیباشد

درصورتتجمعروغندرگوشههای-2
قالبتوسطوسیلهایمناسبروغن

.اضافیپاکشود
اعمالبیشازحدوتجمعدر-3

گوشههااحتمالتاخیردرگیرشدر
.آنمواضعراخواهدداشت

:مشخصاتفني
مایع: حالتفیزیکی

قهوهایروشن: رنگ
gr/cm³0/85: وزنمخصوص

دارد: قابلیتاشتعال
شييرایطومييدتنگهييدارينگهييداري

دربستهبندياولیهودربستهبيه:
+ 5دورازسرماوگرميادردميای

درجهسانتیگرادبهميدت+ 35الی
.ماه12

220وبشيكه20گالن: بستهبندي
.لیتري

:نكاتایمني
اینمادهقابلاشتعالمیباشيدو
بایدازگرماوشعلهمسيتقیمدور

درصورتتمياسبيا. نگهداشتهشود
پوست،بياآبوصيابونبشيوئیدو
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RW Form Oil-S

بيرپایيه–روغنقالب
حالل



:  توضیحات
تقریبا انداختگيآبمادركشور
بتنيسازهايوساختدرتمامي

اینمعموال كهافتدمياتفاق
سیمانپاشیدنباسادگيبهمشكل

اما.گرددميرفعبتنسطحبرروي
سطحیكتشكیلمنجربهحلراهاین

بهآبباالينسبتبابسیارضعیف
ازسادگيبهكهگرددميسیمان

سایشيمقاومتوشودميجدابتن
آبضمندر.داردكميبسیار

ریزتركهايایجادباعثانداختگي
پوستتركاصطالحا كهمیشود

تركهااینمیشود،گفتهسوسماري
راسطحباشنددیدمعر دراگر
RWكاربرد.كنندمينمابد Fiber PP

جلوگیريايپدیدهچنینوقوعاز
سطحیكایجادباعثونمایدمي

استفادهضمندر.گرددميمستحكم
RWاز Fiber PPتاشودميباعث

ضخامتكلدرسیمان،بهآبنسبت
هیدراتاسیونوبماندثابتعضو

بیانبا.یابدادامهسیمان
گرفتنتیجهمیتوانفوقتوضیحات

RWازاستفادهكه Fiber PPبهمنجر
سایشيمقاومتبامناسبسطحیك
ازهمچنینوگرددميباال

نفوذوكاستهبتننفوذپذیري
بهبتنداخلبهراخورندهعوامل
رابتندوامورساندميحداقل

درامراین.دهدميافزایش
وجنوبيسواحلمانندمناطقي
ازجلوگیريباعثكشورشمالي
.شودميمليسرمایهرفتنبهدر

RW Fiber PPاستانداردباASTM C1116

.داردمطابقت

:مواردمصرف
جهتتولیدبتنيشكلپذیر-

باعثكاهشتركخوردگيبه•
.میزانقابلتوجهيميشود

ازهدررفتنسرمایههاي•
هنگفتبهعلتخوردگي

آرماتورهاوخرابيبتن
.جلوگیريميكند

جایگزینمناسبيبرايآرماتور•
.حرارتيميباشد

جلوگیريازآبانداختگيوكمك•
بهعملهیدراتاسیون

كاهشنفوذپذیريوافزایش•
مقاومتبتندربرابرسیكلهاي

ذوبوانجماد
افزایشمقاومتفشاريو•

افزایشمقاومتسایشي

:میزانمصرف
RWمصرفمتوسطمقدار Fiber PPبا
جهتنظرموردعملكردبهتوجه

وحرارتیآرماتورهایجایگزینی
جمعیاخوردگیترکازجلوگیری

ومناسبعملکردوزودرسشدگی
كیلوگرم3تا0/6ازبین،بهینه

متغیربتنمكعبمترهردر
.میباشد

دالها)مقدارمتوسطمصرف (  مثال 
حدودیككیلوگرمدرهرمترمكعب

درقطعاتپیشساختهبا. است
استفادهازسیستمدوغابتزریقي

(Slurry infiltrated)ازمقداربیشتريRW 

Fiber PPبایداستفادهشودتابه
مقاومتخمشي)هدفموردنظر،

.رسید(موردنظر

:روشمصرف
RW Fiber PPزمانهردرمیتوانرا

RWمعموال .نموداضافهبتنبه

Fiber PPهاسنگدانهبادرابتدارا
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RW Fiber PP

الیافپلیپروپیلن



RWكهباشیدداشتهتوجه:نكته

Fiber PPگریزآب(Hydrophobic)وبوده
استصفرآنآبجذبدرصد

افزودنازنبایدهرگزبنابراین
بتنروانيافزایشجهتاضافيآب

.كرداستفاده

:مشخصاتفني
پلیمرپلیپروپیلن: حالتفیزیکی

(PP)سفید

میکرون19: قطر
0.02:جذبآب

مقاومييتدربرابييراسييیدهيياو
باال: قلیاها

باال: مقاومتدربرابرنمک
درجهسانتی160–165: محدودهذوب

گراد
Kg/m³900: وزنمخصوص

350:مقاومتکششی N/mm²
6،12،18درسایزهاي: ابعاد

میلیمتري

ADHESIVES
manufacturer all kinds of adhesive and construction chemicals

TILE 

دربسته: شرایطومدتنگهداري
بندياولیهودربستهبه

دورازرطوبتودرشرایطمناسب
.سال5بهمدت

20دركیسههاي: بستهبندی
.كیلوگرمي

:نكاتایمني
بيخطربودهوهی گونه كامال 

.  آسیبينميرساند

:نكاتزیستمحیطي
بهعلتانبارداريطوالنيمیتوان
مقادیراضافيرابرايپروژههاي

.بعديحفظنمود

:تائیدیهكیفیت
تماممحصوالتيكهتوسطاینشرکت
تولیدوعرضهميگردندمطابقبا

استانداردهايكیفيبینالملليمي
.  باشند
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:توضیحات
مصرفالیافپالستیکبتنیاالیاف

ماکروسنتتیکبتنبعنوانمسلح
برایافزایشمقاومت،کننده

بهبودخواصمکانیکیودوامبتن
وکنترلترکخوردگیدرساختار

صورتمالتهایپایهسیمانیوبتن
.میگیرد

:مواردمصرف
قابلاستفادهدربتنسقف-

هایعرشهفوالدی
,  کفسازیباندفرودگاهها-

انبارهانظامیونیروگاهاو
...

بتنریزیکفسالنهای-
صنعتی،عرشهبتنیپلهاو

...
تولیدبتنبامقاومتضربه-

ایوسایشیباال
احداثسازههایبتنینظامی-

…وهستهایو
الینینگتونلوساختقطعات-

پیشساخته

:مصرفمزایای
افزایشمقاومتدربرابر•

ضربهوسایشبتن
کاهشترکهایریزناشیاز•

جمعشدگیدرسنیناولیهو
حاصلازنشست

افزایشمقاومتبتندربرابر•
سیکلهایانبساطوانقبا 

کاهشنفوذپذیریوافزایش•
دوام

:میزانمصرف
مقدارمتوسطمصرفالیاف

پالستیکیباتوجهبهعملکرد

:نکته
درصورتاستفادهازترکیب-

الیافپالستیکبتنباالیاف
PPامکانتقویتوبهبودبتن

.خواصبتنمیسرمیگردد
استفادهازترکیبالیاف-

الیاففلزیپالستیکبتنبا
جهتکسبمقاومتهایباالتربتن

.امکانپذیراست

:مشخصاتفني
دربسته: شرایطومدتنگهداري

بندياولیهبهدورازسرما
،گرما،رطوبتوتابشمستقیيم

نورخورشیدبهمدت
.ماه24

کیلوگرمیو5کیسه:بستهبندی
.طبقسفارش

:نكاتایمني
اینمادهدردستهموادمضربرای

سالمتیانسانومحیطزیستقرار
”  درصورتبلعیدهشدنفورا.ندارد

اینماده.بهپزشکمراجعهشود
.آتشزانمیباشد

:نكاتزیستمحیطي
مقادیراضافيرادرآبویاخاك

.نریزید

:تائیدیهكیفیت
تماممحصوالتيكهتوسطاینشرکت

تولیدوعرضهميگردندمطابقبا
استانداردهايكیفيبینالمللي

w.  ميباشند
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RW Fiber PS

-پلیمری) الیافپالستیکبتن
(سنتتیک



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

سایددتولیار دفدروداهدهایدشیمیاییدساختمانددرکدورل
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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


