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PREMIX MORTARS
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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 Deco Repair   2دکوراتیو ترمیم کننده بتن 

RW N Repair Mortar3نرمالترمیم کننده بتن

RW Soft Repair5هاییترمیم کننده بتن جهت پرداخت سطوح ن

RW Hard Repair7ا الیافترمیم کننده بتن تقویت شده ب

Rock Wall N Grout9گروت پایه سیمانی نرمال

RW Super Grout  11گروت پایه سیمانی ویژه

RW Epoxy Grout 12گروت اپوکسی

RW Hard Mortar14کفپوش سخت صنعتی

RW Self-levelling15خود تراز شونده

RW Shotcrete16شاتکریت بتن

info@rockwallchem.com
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:توضیحات
برآمادهمالتبتن،كنندهترمیم
مناسببنديدانهباسیمانپایه

باكهباشدميانقباضبدونو
رفتهكاربهپلیمرهايبهتوجه

چسبندگيازمحصولاینساختدر
زیركارسطوحبهتوجهيقابل

با.باشدميبرخوردار
ASTMاستانداردهاي C387وDIN و1045

DIN .داردمطابقت1048

:مصرفموارد
وهاخوردگيتركترمیم-

شكستگیها
سطوحنمودنهموار-
ناهمواريوهاحفرهنمودنپر-

بتنهاي
قبلهادیواروكفزیرسازي-

جدیدپوششنصباز

:مصرفمزایای
چسبندگيباالبهانواعمصالح•

...نظیر،بتن،گچ،آجرو
همرنگبتن•
مقاومدرمقابلسیكلهاي•

یخبندانوذوب
مقاومتمكانیكيباال•
مقاومتدربرابرحمالت•

سولفاتها
غلظتقابلتنظیم•
مقاومتدربرابرنفوذدي•

اكسیدكربن

:مصرفمیزان
ناهمواريوتخلخلمیزانبهبسته
یكپوششبراياجرا،موردسطوح
میلیمتریكضخامتبهمربعمتر

RWكیلوگرم2الي1/5حدود Soft

Repair -Nباشدمينیازمورد.

:نكته
3/28حدودفوقمخلوطتهیهبراي-

20كیسههربرايآبلیتر3/8تا
RWكیلوگرمي Soft Repair -Nاستالزم.

RWكیلویي20كیسهیكبا- Soft

Repair -Nموادلیتر14میتوان
.كردتهیهتعمیري

شدنخشكازبایدراتعمیريسطح-
بادوسرماگرما،،آفتابسریع،
ميمنظوراینبهكهداشتمحفوظ
سطحكاريپرداختازپسبایست
.نمائیدآوريعملآنرا

آبباراموادازمقداريهمیشه-
مدتدرحداكثركهنماییدتركیب
مورددقیقه30ازكمترزمان

.گیردقراراستفاده
افزایشبهنیازصورتدر-

ميسطحنمودنبندآبوچسبندگي
1/5وآبپیمانه1/5نسبتتوان

RWپیمانه5وبتنچسبپیمانه Soft

Repair -Nونمودهمخلوطهمبارا
.دادقراراستفادهمورد

:فنيمشخصات
پودرطوسي: حالتفیزیكي

ندارد:كلریون
آبدر:انحاللقابلیت

gr/cm³1/57:مخصوصوزن
5حداقل:اجرازماندماي

.سانتیگراددرجه35حداكثر
بستهدر:نگهداريمدتوشرایط
گرماوازسرمادوربهاولیهبندي

.ماه12مدتبهرطوبتو
كیسهدر:بنديبسته
كیلوگرمي20هاي

:ایمنينكات
هنگامشیمیایي،موادسایرهمانند

دقتمحصولاینباكارونگهداري
وچشمدهان،باتماسازتانموده
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RW Deco Repair

-10)ترمیمکنندهبتندکوراتیو
(                             میلیمتر1



:توضیحات
RW N Repair-Hپایهبرتعمیريمالت

تقویتموادهمراهبهسیمان
ازپس،كهمصرفبه،آمادهكننده
خمیريبهآب،الزممقدارافزودن
ومقاومدهيپوششجهتتعمیري
محصولاین.گرددميمبدلآببند
ازوبودهانقباضبدون

طوالنيدواموكمنفوذپذیري
.باشدميبرخوردار

:مصرفموارد
بهمنظورمحافظتازسازه-

هايبتنيدرمعرضعوامل
مهاجمهمچونكلرایدو

.سولفاتها
بهعنوانپوششنهائيسازه-

هايبتنيجهتآببنديواز
بینبردنتركهايموئینة

.احتمالي
تعمیرسازههايدرمناطق-

صنعتيبویژهسازههایيكه
درمعرضروغنهايمعدنيو

.یاهیدرولیكميباشند
تعمیراتوآببنديسازههاي-

آبيهمچوناستخرها،مخازن
آبآشامیدنيوسازههاي

.....دریایيو
تماميمواردتعمیريسازهاي-

كهامكانمالهكشيویااز
طریقپاششيرادارابودهو
هدفاجرايپوششيبامقاومت

.باالوپایدارباشد

:مصرفمزایای
1قابلیتاجرادرضخامتهای•

.میلیمتر50تا

- RW N Repairبدونانقباضبودن•

:مصرفمیزان
20حجممخلوطحاصلازیككیسه

لیتر3/5وRW N Repair -Hكیلوگرمي
لیترخواهدبودكه10آب،مقدار

میتواناینحجمرابرايپوششدهي
میلیمتر10یكمترمربعبهضخامت

.استفادهنمود

:مصرفروش
وگردگونههرازراكارسطح
آلودگينوعهریاوچربيوغبار
وجودسستمناطقياگر.كنیدتمیز
در.ببریدبینازراآنهادارد
زده،زنگآرماتورمشاهدهصورت
اطمینانآندرونازسالمتابتدا
زدایيزنگبهنسبتسپسویافته
یاوزنيبرسروشهايازیكيتوسط
تاسطحنمودهاقدامپاشيماسه
ازپس.گرددنمایانتمیزفوالد
بهاقدامسطح،تمیزكاريمرحله
كامالابطوریكهنمودهآبباشستشو
آباضافياگرمقادیر.گردداشباع
جمعراآنمانده،باقيسطحبرروي
.نمائیدآوري

RWمالتساختروشبهترین N Repair-H

با(دریل)همزنابزارازاستفاده
الزممقداربه.باشدميپائیندور
وریختهتمیزظرفيداخلدرراآب

است،گردشحالدرهمزندرحالیكه
RWخشكپودر N Repair -Hبطوررا

ازپس.نمائیداضافهآببهپیوسته
آب،همزدنپودربهكاملشدناضافه

تادهیدادامهدقیقه3تارا
هايحبابفاقدویكنواختمخلوطي

مخلوطچنانچه.گرددایجادبزرگ
برخورداردلخواهازغلظتفوق

آبآنبهرفتهرفتهمیتواننباشد
RWخشكپودریاو N Repair -Hاضافه

كردهغلیظیاورقیقآنراونمود
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RW N Repair Mortar

(  میلیمتر10-50)ترمیمکنندهبتن



manufacturer all kinds of adhesive and construction chemicals

TILE 
ADHESIVES

:فنيمشخصات
پودرطوسي: حالتفیزیكي

ندارد: یونكلر
درآب: قابلیتانحالل

gr/cm³2/3: وزنمخصوص
5حداقل: دمايزماناجرا

.درجهسانتیگراد35حداكثر
حداكثر10حداقل: ضخامتهرالیه

.میليمتر50
دربسته: شرایطومدتنگهداري

بندياولیهبهدورازسرماو
.ماه12گرماورطوبتبهمدت

25دركیسههاي: بستهبندي
.كیلوگرمي

وسایلكاررا: تمیزكاري
بالفاصلهپسازخاتمهكاروقتي

كههنوزمالترويآنتازهمي
مالتخشكشده. باشدباآببشوئید

بهصورتمكانیكيقابلجداشدن
.است

:ایمنينكات
همانندسایرموادشیمیایي،
هنگامنگهداريوكاربااین

محصولدقتنمودهتاازتماسبا
دهان،چشمهاوموادغذایي
پرهیزگرددودرصورتتماس

احتماليبالفاصلهموضعراباآب
.فراوانشستشودهید

:محیطيزیستنكات
مقادیراضافيرادرآبویاخاك

.نریزید

:كیفیتتائیدیه
تماممحصوالتيكهتوسطاینشرکت

تولیدوعرضهميگردندمطابقبا
استانداردهايكیفيبینالملليمي

.باشند
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شیمیایی ساختمان راک وال 

:توضیحات
برآمادهمالت،بتنكنندهترمیم
مناسببنديدانهباسیمانپایه

باكهباشدميانقباضبدونو
رفتهكاربهپلیمرهايبهتوجه

چسبندگيازمحصولاینساختدر
زیركارسطوحبهتوجهيقابل

.باشدميبرخوردار
ASTMبااستانداردهاي C387وDIN

DINو1045 .داردمطابقت1048

:مصرفموارد
وهاخوردگيتركترمیم-

شكستگیها
سطوحنمودنهموار-
وهاحفرهنمودنپر-

بتنهايناهمواري
قبلهادیواروكفزیرسازي-

جدیدپوششنصباز

:مصرفمزایای
مصالحانواعبهباالچسبندگي•

...وآجرگچ،بتن،نظیر،
بتنرنگهم•
انقباضبدون•
سیكلهايمقابلدرمقاوم•

ذوبویخبندان
قابلغلظتواجراسهولت•

تنظیم
باالمكانیكيمقاومت•
برابرحمالتدرمقاومت•

سولفاتها
•

:مصرفمیزان
ناهمواريوتخلخلمیزانبهبسته
یكپوششبراي،اجراموردسطوح
میلیمتریكضخامتبهمربعمتر

RWكیلوگرم2الي1/5حدود Soft

میتوان.آیددستبهیكنواختو
بادلخواهغلظتبهرسیدنتا

RWپودریاوآبافزودن Soft Repair

.نمائیدتنظیمآنرا

:نكته
حدودفوقمخلوطتهیهبراي-

هربرايلیترآب3/8تا3/28
RWكیلوگرمي20كیسه Soft

Repairاستالزم.
RWكیلویي20كیسهیكبا- Soft

Repairموادلیتر14میتوان
.كردتهیهتعمیري

خشكازبایدراتعمیريسطح-
گرما،،آفتابسریع،شدن

بهكهداشتمحفوظبادوسرما
ازپسبایستميمنظوراین

عملآنراسطحكاريپرداخت
.نمائیدآوري

باراموادازمقداريهمیشه-
حداكثركهنماییدتركیبآب
30ازكمترزمانمدتدر

قراراستفادهمورددقیقه
.گیرد

افزایشبهنیازصورتدر-
سطحنمودنبندآبوچسبندگي

آبپیمانه1/5نسبتتوانمي
5وبتنچسبپیمانه1/5و

RWپیمانه Soft Repairهمبارا
استفادهموردونمودهمخلوط
.دادقرار

:فنيمشخصات
پودرطوسي: حالتفیزیكي

ندارد:كلریون
آبدر:انحاللقابلیت

gr/cm³1/75:مخصوصوزن
5حداقل:اجرازماندماي
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RW Soft Repair

ترمیمکنندهبتنجهتپرداختسطوح
(  میلیمتر1-10)نهایی



TILE 

manufacturer all kinds of adhesive and construction chemicals
ADHESIVES

:ایمنينكات
هنگامشیمیایي،سایرموادهمانند

دقتمحصولاینباكارونگهداري
وچشمدهان،باازتماستانموده
دروگرددپرهیزغذایيمواد
موضعبالفاصلهاحتماليتماسصورت

.دهیدشستشوفراوانآببارا

:محیطيزیستنكات
خاكیاوآبدررااضافيمقادیر
.نریزید

:كیفیتتائیدیه
شرکتاینتوسطكهمحصوالتيتمام

بامطابقگردندميعرضهوتولید
ميالملليبینكیفياستانداردهاي

.باشند

26
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:توضیحات
RW Hard Repairپایهبرتعمیريمالت

دیگروالیافهمراهبهسیمان
به،آمادهكنندهتقویتمواد
مقدارافزودنازپس،كهمصرف
جهتتعمیريخمیريبهآب،الزم

ميمبدلآببندومقاومدهيپوشش
انقباضبدونمحصولاین.گردد
دواموكمنفوذپذیريازوبوده
.باشدميبرخوردارطوالني

:مصرفموارد
بهمنظورمحافظتازسازه-

هايبتنيدرمعرضعوامل
مهاجمهمچونكلرایدو

.سولفاتها
بهعنوانپوششنهائيسازه-

هايبتنيجهتآببنديواز
بینبردنتركهايموئینة

.احتمالي
تعمیرسازههايدرمناطق-

صنعتيبویژهسازههایيكه
درمعرضروغنهايمعدنيو

.یاهیدرولیكميباشند
تعمیراتوآببنديسازههاي-

آبيهمچوناستخرها،مخازنآب
آشامیدنيوسازههايدریایي

.....و
تماميمواردتعمیريسازهاي-

كهامكانمالهكشيویااز
طریقپاششيرادارابودهو
هدفاجرايپوششيبامقاومت

.باالوپایدارباشد

:مصرفمزایای
1قابلیتاجرادرضخامتهای•

.میلیمتر40تا
 RW Hardبدونانقباضبودن•

:مصرفمیزان
20حجممخلوطحاصلازیككیسه

لیتر3/5وRW Hard Repairكیلوگرمي
لیترخواهدبودكه10آب،مقدار

میتواناینحجمرابرايپوششدهي
میلیمتر10یكمترمربعبهضخامت

.استفادهنمود

:مصرفروش
وگردگونههرازراكارسطح
آلودگينوعهریاوچربيوغبار
وجودسستمناطقياگر.كنیدتمیز
در.ببریدازبینراآنهادارد
زده،زنگآرماتورمشاهدهصورت
اطمینانآندرونازسالمتابتدا
زدایيزنگبهنسبتسپسویافته
یاوزنيبرسروشهايازیكيتوسط
تاسطحنمودهاقدامپاشيماسه
ازپس.گرددنمایانتمیزفوالد
بهاقدامسطح،تمیزكاريمرحله
كامالابطوریكهنمودهآبباشستشو
آباضافياگرمقادیر.گردداشباع
راجمعآنمانده،باقيسطحبرروي
.نمائیدآوري

RWمالتساختروشبهترین Hard Repair

با(دریل)همزنابزارازاستفاده
الزممقداربه.باشدميدورپائین

وریختهتمیزظرفيداخلدرراآب
گردشحالدرهمزندرحالیكه
RWخشكاست،پودر Hard Repairبطوررا

ازپس.نمائیداضافهآببهپیوسته
آب،همزدنپودربهكاملشدناضافه

تادهیدادامهدقیقه3تارا
هايحبابفاقدویكنواختمخلوطي

مخلوطچنانچه.گرددایجادبزرگ
برخورداردلخواهازغلظتفوق

آبآنبهرفتهرفتهمیتواننباشد
RWخشكپودریاو Hard Repairاضافه
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RW Hard Repair

رمیمکنندهبتنتقویتشدهبات
(میلیمتر10-50)الیاف



:فنيمشخصات
طوسيپودر:فیزیكيحالت
ندارد:كلریون

آبدر:انحاللقابلیت
gr/cm³2/3:مخصوصوزن

5حداقل:اجرازماندماي
.سانتیگراددرجه35حداكثر
حداكثر10حداقل:هرالیهضخامت

.مترمیلي50
بستهدر:نگهداريمدتوشرایط
وسرماازدوربهاولیهبندي
.ماه12مدتبهرطوبتوگرما
25هايكیسهدر:بنديبسته

.كیلوگرمي
راكاروسایل:كاريتمیز

وقتيكارخاتمهازپسبالفاصله
ميتازهآنرويمالتهنوزكه

شدهخشكمالت.بشوئیدآبباباشد
شدنجداقابلمكانیكيصورتبه

.است

ADHESIVES
manufacturer all kinds of adhesive and construction chemicals

TILE 

:ایمنينكات
همانندسایرموادشیمیایي،
هنگامنگهداريوكاربااین

محصولدقتنمودهتاازتماسبا
دهان،چشمهاوموادغذایي
پرهیزگرددودرصورتتماس

احتماليبالفاصلهموضعراباآب
.فراوانشستشودهید

:محیطيزیستنكات
مقادیراضافيرادرآبویاخاك

.نریزید

:كیفیتتائیدیه
تماممحصوالتيكهتوسطاینشرکت

تولیدوعرضهميگردندمطابقبا
استانداردهايكیفيبینالمللي

.ميباشند

9
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:توضیحات
RW N Groutبهآمادهمحصولیك

مقدارافزودنبافقطكهمصرف
بدونوروانمالتيبهآب،معیني

.گرددميتبدیلشدگيجمع
تولیدايگونهبهمحصولاین

شكلبهآنرابتوانكهگشته
برايآسانيبهروانیاوخمیري

كردنپریاوریزيتسطیح،گروت
كليبطورنموداستفادهگودالها

RW N Groutپربرايكهاستمحصولي
موردخاليفضايهرنوعكردن

ازبعدكهگیردميقراراستفاده
كنترلومحدودمقدارگیرشعمل
بیشیاومعادلتقریبااايشده
تبخیرازناشيانقباضمیزاناز
.میشودمنبسطشدنخشكوآب
RWازاستفادهبا N Groutزماندر

انجامگیرشعملكوتاهيبسیار
عملگیرشعملازبعدومیشود

مقاومتواستحكامبهوشدنسخت
.گیردميانجامرسیدننهائي

:مصرفموارد
زیرساختمانها،فلزيهايپایه
ماشیناستقرارمحلبرق،هايدكل
وحفرههرنوعپركردنسنگین،آالت

میلهاطرافپركردنیاوشكاف
ساختهپیشدركنندهمهارهاي
.بتنيهاي

:مصرفمزایای
عدددمجمددعشدددگیانقباضددی•

(Shrinkage)
غلظتقابلتنظیمباكمكآب•
دسددتیابيسددریعبددهمقاومددت•

اولیه
اتصالكاملوبسیارخوببدا•

ومیكسرداخلآبمعینيمقدارسپس
RWوریختهتمیزومناسبظرفیا

N Groutميآنبهآراميبهرا
هركیسهبرايمصرفيآب)افزائیم،
RW N Groutلیتر4الی3/5"تقریبا

دقیقه5الي3مدتبه(باشدمي
كهطوريبهزدههمخوبيبه

فاقدوهمگنویكنواختمخلوطي
آمادهمالت.آیددستبههواحباب
بامعینينقطهدربالفاصلهرا

كهمناسبيارتفاعدروپیوستگي
،نمایدتامینراالزمحركتيفشار

بازسطوحرويبالفاصله.ریزیممي
آنراوپوشانیمميخیسباگونيرا

كهزمانيتاداریممينگهمرطوب
گیرشبهیاوكاريپرداختآماده
.گرددنائلاولیه
آوريعملبهدستیابيصورتدر

عملمحصولازمیتوانترمطمئن
.نموداستفادهکیورینگآورنده

:نكاتمهم
بایداياندازهبهمصرفيآبدماي
+35الي+5بینمالتدمايكهباشد
بایدبیشتربادمايآباز.باشد

روانيموجبكهچراكردپرهیز
وانداختگيآبنتیجهدروبیشتر

عملیاتاز.گرددميجداشدگي
خودداريبایدكردنویبرهواضافي

.شود
درنیازمورداندازهبهبایستمي
آمادهمالت،ریزيگروتمرحلهیك

ازومجددكردنرقیقازوكرد
مصرفيآباندازهازبیشاستفاده

.نمودپرهیزباید
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سنآزمون

(روز)
371428

مقاومت

N/m)فشاري

m²)

47/

4

55/

3

65/

6

70/

7

مقاومت

N/mm²)خمشي

)

8/08/28/6
10/

7

RW N Grout

گدددددروتپایدددددهسدددددیمانی
نرمال



ADHESIVES
manufacturer all kinds of adhesive and construction chemicals

TILE 

:مشخصاتفني
پودرطوسي: حالتفیزیكي

gr/cm³1/75: وزنمخصوصپودر
gr/cm³: وزنمخصوصگروتآماده

2/41
درصد5تا2: انبساطآزاد

درصد0/5تا0: انبساطماندگار
دربسته: مدتوشرایطنگهداري

بندياولیهبهدورازرطوبتو
.ماه12سرمابهمدت

25دركیسههاي: بستهبندي
.  كیلوگرمي

:نكاتایمني
هنگامشیمیایي،موادسایرهمانند

دقتمحصولاینباوكارنگهداري
چشمدهان،باتماسازتانموده

غذایيموادوها

احتماليتماسپرهیزگرددودرصورت
فراوانراباآبموضعبالفاصله

.دهیدشستشو

:نكاتزیستمحیطي
مقادیراضافيرادرآبویاخداك

.نریزید

:تائیدیهكیفیت
تماممحصوالتيكهتوسطایدنشدرکت
تولیدوعرضهميگردندمطابقبدا
استانداردهايكیفديبدینالمللدي

.ميباشند
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:توضیحات
RW Super Groutگروتآمادهبهمصرفي

اسددت،بددرپایددهمددوادمعدددنيو
پلیمريكدهدرمكانهدائيكدهبده
مقاومتباالوچسبندگيزیادنیاز
باشدددمددورداسددتفادهقددرارمددي

ایددنگددروتازسددیالیتو. گددردد
روانيخوبيبرخورداربدودهودر
محلهائيکهنیازبهمقاومتبداال
نیازباشدمدورداسدتفادهقدرار

 ASTMبدااسدتانداردهاي. میگیرد
C827,C878مطابقتدارد.

:مصرفموارد
كفسازيهايصنعتي-
باندفرودگاهها-
محلهايپاركماشین-
جايگذاريبلتهاومیلگرد-
پايسدتونهداوبطدوركليدر-

محلهائيكهنیازبدهمقاومدت
.بیشترباشد

:مصرفمزایای
مقاومتكششيوخمشيباال•
مقاومتسایشيباال•
پیوندقويبازیرسازي•
مقاومتباالدربرابدراثدرآب•

شوردریا
تعمیراتيهمچونپركردنحفدره•

. . . . .هاو

:مصرفمیزان
محاسبهحجممقطعگروتریدزیوبا

بادرنظرگرفتنوزنمخصوصگروت
میددزاندقیددقراآمددادهمیتددوان

.محاسبهنمود

:مصرفروش

سطحزیركارراازوجودهرگونده-
چربيوگردوغبارومدوادآلدوده
ميزدائیمواگرسطحدارايپوسته
ویابخشهايسسدتباشددآنهدارا

.نیزبرطرفكنید
سطوحزیركارخشدكاگدرازندوع-

بتنيویامالتسیمانيباشدمرطوب
نمودناینسطوحقبلازمدالتریدزي

.الزاميمیباشد
سطوحصدیقلیویداصدافرابده-

قلدموچكدشكداري،)هرطریقممكن
.زبرنمائید. . . ( خراشدادنو

عمددلآوريپددسازپرداختكدداري-
نهائيجهتپیشدگیريازخشدكشددن

.سریعویایخزدگيالزامياست

:مشخصاتفني
پودرطوسي: حالتفیزیكي

gr/cm³1/75: وزنمخصوص
درصد5تا2: انبساطآزاد

درصد0/5تا0: انبساطماندگار
دربسته: شرایطومدتنگهداري

بندياولیهبهدورازرطوبتو
.ماه12سرمابهمدت

.کیلوگرمی25کیسههای:بستهبندي
وسایلكاررابالفاصله: تمیزكاري

پسازخاتمهكاروقتديكدههندوز
مالترويآنتازهميباشددبداآب

.  بشوئید

:نكاتایمني
همانندسایرموادشیمیایي،هنگام
نگهداريوكاربااینمحصدولدقدت
نمودهتاازتماسبادهدان،چشدم
هدداومددوادغددذایيپرهیزگددرددو
درصددورتتمدداساحتمدداليبالفاصددله
موضددعرابدداآبفددراوانشستشددو
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RW Super Grout

سدددددیمانیگدددددروتپایددددده
ویژه



:توضیحات
RW Conbex Grout سکه پتسالی ومحص

طنبسااثباعنبا سیمابکیرتاز
گشته  تمالايدره ظمالحلقاب
لقادحن،دخشک شازسیکه پرطوب

تمالهدشرتبخیازةآبدنابه 
گی  دجمع شتراازمالوگشته طمنبس
دادنتدسازدی دناشضادنقبوا
این. دورمینمایدفی رصدمآب

ASTM C 1107محصولبااستاندارد
.مطابقتدارد

:مصرفموارد
ساختبتنهایانبساطیافته–
ساختمالتهایبدونانقباض–
ساختدوغابهایتزریقیپرکنندده–

عملیاتترمیمیبدونانقباض
ساختگروتهایزیرصفحاتستون–
ساختبتنفونداسیوندسدتگاهها–

وماشینآالتسنگین

:مصرفمزایای
ایجادانبساطقابلکنتدرلدر

بتن
جلوگیریازجمعشددگیوتدرک

خوردگیبتن

جلوگیریازآبانداختگیبتن
تسریعزمانحصولمقاومتهدای

اولیهونهایی
سازگاریباانواعسیمانهدای

5پرتلندبهجزتیپ

افزایشمقاومتفشاریبتن
فاقدذراتآهنوایجدادلکده

هایزنگ

:مصرفمیزان
میزانمصرفمدادهمنبسدطکنندده

:مصرفروش
آباريدمق:یقیرزتيهابغادودر
نسیمایختهرظرنردومفظردررا
بهبیوخبهودکنیضافهاآنبهرا
هدبتخاویکنیوطمخلتازدهمه
RWسسپ.آیدتدسد Conbex Groutو

حردطدردودجورتوصدر)راماسه
ضافهانكطومخلطمحیبه(طتالدخا
ریگدقیقهد2تدمايربودهرك

.دهیدمهادارادنزهم
درطساددنبااردددمقنیرشتدبی
ازسددپتاعددس2/5ادت1وددددح

طیدمحدرآندنونمطوددمخل
ستهدبهدكدهادفتاقادتفایمانيدس
دهاوخوتمتفاطیدمحيادمدهدب
درمحصولاینازدهستفاا.دوب
حجميطنبساابجومنیمادسبادغدو
ادبنسیما-ماسهتمالدرو%3/2تا
%2تاطنبساابجوم1به1تسبدن
.دیدرگدهاوخ

:مشخصاتفني
يرخاكست/هوقهدروپ: حالتفیزیكي
gr/cm³2/2: وزنمخصوص

دربسته: شرایطومدتنگهداري
بندياولیهبهدورازرطوبتو

.ماه12سرمابهمدت
.کیلوگرمی25کیسههای:بستهبندي
وسایلكاررابالفاصدله: تمیزكاري

پسازخاتمهكاروقتيكههنوزمالت
رويآنتددازهمدديباشدددبدداآب

.  بشوئید

:نكاتایمني
همانندسایرموادشیمیایي،هنگدام
نگهداريوكارباایدنمحصدولدقدت
نمودهتاازتماسبادهان،چشمها
وموادغذایيپرهیزگرددودرصدورت
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RW Conbex Grout

منبسطکنندهگروت



:توضیحات
RW Epoxy Groutجزئدیبدر3مخلدوطی

پایهرزینهاياصالحشدهبهمدراه
دانهبنديمخصوصمیباشددوبدا
حصولمقاومتفشاريبسدیارزیداد
،محصددولمناسددبیبددرايعملیددات
سنگینمهندسیونصدبماشدینآالت

.میباشد
 BSو ASTM  C658-98بااستانداردهای

6319 part1وBS 6319 part3وBS 6319 part7
.مطابقتداردBS 6319 part6و

:مصرفموارد
ثابتسازيماشینآالتدینامیک-

رويفونداسیونها
پرنمودنفضايخالیزیرشاسدی-

(BASE PLATE)هاوبیسپلیتها
پرنمودنفضدايخدالیاطدراف-

بولتها
کارگذاريآرماتورها-
ثابتسازيریلجرثقیلها-
فونداسیونپرسهایفوقسنگین-

وتجهیددددزاتپاالیشددددگاهیو
پتروشیمی

:مصرفمزایای
االبمقاومتهايمکانیکیبسیار•
چسبندگیفوقالعادهزیادبده•

فلزوبتن
بدونانقباض•
مقاومتباالدربرابرارتعاش•
مقاومتشیمیائیوحرارتیباال•
سرعتسختشدنمناسب•

:مصرفمیزان
بامحاسبهحجممقطعگروتریزیو

gr/cm³بادرنظرگرفتنوزنمخصوص
میتوانمقدارمصرفرامشدخص1/8

جددز . بدداروشفددوقادامددهدهیددد
مخلوطشدهرامیبایسدتتدامددت

دقیقددهمددورد15زمددانکمتددراز
.استفادهقراردهید

واکدنشاجدزا فراینددي: 1توجه
گرمازاسدتدمدايمحدیطدرسدرعت

.گیرائیموثراست
درصورتیکهارتفاعمحدل: 2توجه

3اجددرايگددروتاپوکسددیبددیشاز
سانتیمترباشدعملیاتاجرا باید

3درمراحل
سانتیمتريوبافاصلهزمانیحدود

.ساعتانجامپذیرد6
هرگددزمددوادراپددیشاز: 3توجدده

اختالطدرمقابلتابشمستقیمندور
.خورشیدقرارندهید

:نكته
چنانچهحفرههابزرگباشندمدي-

توانازمصالحسنگيتمیزوخشك
mm7-2بانسبتوزنيیكبهیدك

.استفادهنمود
سطحزیركارراازوجودهرگونده-

چربيوگردوغباروموادآلوده
مدديزدائددیمواگددرسددطحداراي
پوستهویابخشدهايسسدتباشدد

.آنهارانیزبرطرفكنید
سطوحزیركارخشدكاگدرازندوع-

بتنيویدامدالتسدیمانيباشدد
مرطوبنمودناینسدطوحقبدلاز

.مالتریزيالزاميمیباشد
سددطوحصددیقلویدداصددافرابدده-

قلموچكشكداري،)هرطریقممكن
زبددددر. . . ( ،خددددراشدادنو

.نمائید
عمددلآوريپددسازپرداختكدداري-

نهائيجهتپیشگیريازخشكشددن
.سریعویایخزدگيالزامياست
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RW Epoxy Grout

اپوکسیگروت



ADHESIVES
manufacturer all kinds of adhesive and construction chemicals

TILE 

 :زمانرسیدنبهمقاومتنهائی
روزمی7الی4بستهبهدمايهوا

.باشد

:مقاومتهايشیمیائی

:نكاتایمني
هنگامشیمیایي،موادسایرهمانند

دقتمحصولاینباوكارنگهداري
چشمدهان،باتماسازتانموده

وپرهیزگرددغذایيموادوها
بالفاصلهاحتماليتماسدرصورت

.دهیدشستشوفراوانآبباراموضع

:نكاتزیستمحیطي
مقادیراضافيرادرآبویاخداك

.نریزید

:تائیدیهكیفیت
تماممحصوالتيكهتوسطایدنشدرکت
تولیدوعرضهميگردندمطابقبدا
استانداردهايكیفديبدینالمللدي

.ميباشند

اسید

%50سولفوریک

خوبخیلیالکتیکاسیدعالی

نیتریکاسید

20%

سدیمهیدروکسیدخوب

60%

عالی

سیتریکاسید

10%

بداستیکاسیدعالی

سدیمسولفات

25%

واکسیژنهآبعالی

متانول

بد

اسیدکلریدری

%37ک

وموتورروغنعالی

بنزین

خوبخیلی

فسفریکاسید

50%

خیلی

خوب

خوبتولوئن
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:توضیحات
RW Hard Mortarبهآمادهاستمحصولي

معدنيهايسنگدانهبرپایهمصرف
وسیمانوباالسختيضریببا

سایزرهاسوپرپالستيازخاصنوعي
برايكهدیگر،هايافزودنيو

نیازفقطشدنتهیهواجراقابل
.داردآببه

:مواردمصرف
پاركینگكارخانجات،كفكارگاهها،

انبارها،ها،سردخانهها،
كليبطوریاوفرودگاهها
وعبورمعرضدركهمكانهایي

سنگینآالتماشینولیفتراكمرور
مكانهاایندركهدارندقرار
فشاريوسایشيمقاومتبهنیاز
گردكهصنایعيدریاوبودهباال

كیفیتبرترددازناشيغبارو
یاوگذاشتهنامطلوباثرمحصوالت
طبیعيخورندهموادازكهصنایعي

.گرددمياستفادهشیمیایيو

:مزایایمصرف
برابردرباالسایشيمقاومت•

ترافیكيبارهاي
باالفشاريمقاومت•
ربرابردباالمقاومت•

محلولهايیاوموادشیمیایي
خورنده

اندازيخاكپدیدهازجلوگیري•
غباروگردو

رنگدرتنوعوزیبایي•
اجرادرسهولت•
لغزندگيعدم•
ASTMاستانداردبا• D2697

.داردمطابقت

:میزانمصرف

.بتنخشكاجراكرد

:نكته
اجرايصحیحپوششهايسختصدنعتي-

.  نیازبهمهارتالزمدارد
اندازهضخامتاجرابستهبهبار-

.ترافیكيمحلمتغیراست
سابزدنسطحتوسط) پرداختكاري-

جز مراحلمهماجرامي( دستگاه
.ورداستفادهقراردهید.باشد

:مشخصاتفني
درانواعرنگهايمعدني: رنگ

gr/cm³2/2: وزنمخصوص
ساعت3الي1: زمانگیرشاولیه
ساعت10الي7: زمانگیرشنهائي
5تا0/075: ابعاددانهها

میلیمتر
kg/cm²800: مقاومتفشاري
اليkg/cm²150: مقاومتخمشي

kg/cm²200
دربسته: شرایطومدتنگهداري

بندياولیهبهدورازسرماو
.ماه12گرماورطوبتبهمدت

25دركیسههاي: بستهبندي
.كیلوگرمي

:نكاتایمني
همانندسایرموادشیمیایي،هنگام
نگهداريوكاربااینمحصدولدقدت
نمودهتاازتماسبادهدان،چشدم
هدداومددوادغددذایيپرهیزگددرددو
درصددورتتمدداساحتمدداليبالفاصددله
موضددعرابدداآبفددراوانشستشددو

.دهید

:نكاتزیستمحیطي
مقادیراضافيرادرآبویداخداك
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RW Hard Mortar

کفپوشسختصنعتی



:توضیحات
RW Self- levellingمطمئنيبسیارتركیب

آبدرراحتيبهكهجزئيدواست
آیدميبدستسیاليمالتوشدهحل
استفادهموردسازیهاكفبرايكه

مناسبيجانشین.گیردميقرار
باشدميكاريموزائیكبراي

آنكارائيودوامواستحكام
بسیارآنكاربردوباالستبسیار
ازارزانتربسیارواستآسان

.میشودتمامموزائیك
RWچسبندگیوقدرت Self- levellingبه
بتنبهآسانيبهكهاستحدي

راالزماستحكاموچسبیدهقدیم
درگیرشزمانآوردميبوجود
ميروز5الي4ازپسمناسبهواي
نوعهرمیتوانآنازپسوباشد

.نموداجراآنرويراكفپوشي

:  مواردمصرف
راهروها،سالنها،كفسازيزیر

مسكونيهايساختمانكار،دفاتر
.كفپوشهرگونهجایگزینعموميو

:میزانمصرف
مترهربرايكیلوگرم2تا1/5
.صافسطحمربع

:  روشمصرف
هرگونهرانظرموردسطحابتدا
پاكغباروگردوروغنيمواد

شستشوآببااالمكانحتيونموده
.نیستالزامياینكارالبتهشود

یكوAجز پیمانه5مقدار
راBجز پیمانهیكوآبپیمانه

بوسیلهسپسوكردهمخلوطهمبا
نظرموردسطحرويبرپمپیاسطل

:Aمشخصاتفنيجز 
پودرطوسي: حالتفیزیكي

درآب: قابلیتاختالط
gr/cm³1/85: وزنمخصوص

بهدورازگزند: مدتنگهداري
سرماوگرماورطوبتدربسته

.ماه12بندياولیهبهمدت
كیلو20دركیسههاي: بستهبندي

.گرمي

:Bمشخصاتفنيجز 
سفیدمایع:فیزیكيحالت

آبدر:اختالطقابلیت
gr/cm³1/1:مخصوصوزن

سرماگزندازدور:نگهداريشرایط
بهاولیهبنديبستهدروگرماو

.ماه12مدت
و5/3گالنهايدر:بنديبسته

.گرميكیلو220هايوبشكه20و10

:نكاتایمني
همانندسایرموادشیمیایي،هنگام
نگهداريوكاربااینمحصدولدقدت
نمودهتاازتماسبادهدان،چشدم
هدداومددوادغددذایيپرهیزگددرددو
درصددورتتمدداساحتمدداليبالفاصددله
موضددعرابدداآبفددراوانشستشددو

.دهید

:نكاتزیستمحیطي
مقادیراضافيرادرآبویداخداك

.نریزید

:تائیدیهكیفیت
تماممحصوالتيكهتوسطایدنشدرکت
تولیدوعرضهميگردندمطابقبدا
استانداردهايكیفيبینالملليمي
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RW Self- levelling

خودترازشونده



: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
وزن% 4تا% 2مقددارمصدرفآن

سیمانميباشدوبرايتسریع
بیشتردرزمانگیرشمیزانمصرف

وزنسیمانافزایش% 6تا% 5به
درصورتمصرفبیشتراز. ميیابد

وزنسیمانمقاومتفشاري% 9
.كاهشخواهدیافت

:روشمصرف
RW Shotcreteتروخشكروشدوبه

:شودميانجام
سنگيمصالحوسیمانخشكروشدر

فشاربوسیلهومخلوطبایكدیگر
شوندميهدایتپاششیلنگبهباد
آنبهآبشیلنگ،خروجيدرو

.شودمياضافه
ومالتخشكاجزا تمامترروشدر
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RW Shotcrete

شاتکریتبتن

هايآزمایشانجامداشتتوجهباید
وگیرشزمانكنترلبراياولیه
رويبرساعته24مقاومتمختصات
قراركاردستوردرمصرفيسیمان
.شودگرفته

:مشخصاتفني
پودرسفیدمایلبه: حالتفیزیكي

زرد

gr/cm³1/3:وزنمخصوص

PH(حلدرمایع :)7/5تا6/5

ندارد: یونكلر
دربسته: شرایطومدتنگهداري

بندياولیهبهدورازسرماو

.ماه12گرماورطوبتبهمدت
25دركیسههاي: بستهبندي

.كیلوگرمي

:نكاتایمني
همانندسایرموادشیمیایي،هنگام
نگهداريوكاربااینمحصدولدقدت
نمودهتاازتماسبادهدان،چشدم
هدداومددوادغددذایيپرهیزگددرددو
درصددورتتمدداساحتمدداليبالفاصددله
موضددعرابدداآبفددراوانشستشددو

.دهید

:نكاتزیستمحیطي
مقادیراضافيرادرآبویداخداك

.نریزید

:تائیدیهكیفیت
تماممحصوالتيكهتوسطایدنشدرکت
تولیدوعرضهميگردندمطابقبدا
استانداردهايكیفيبینالملليمي

.  باشند

گیرشگیرشاولیه

نهایی

مقاومت

ساعته24

ردهبندي

مگاپ20تا18دقیقه8تا6دقیقه2

اسكال

خوب

دقیق12تا8دقیقه5

ه

مگاپ15تا12

اسكال

قابلقبول

ضعیفکمتربیشتربیشتر



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


