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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

Rockwall Tile Bond 5002چسب کاشی خمیری

Rockwall Tile Bond 5504چسب خمیری ویژه سنگ آنتیک

RW Porcelain 7006النچسب پودری ویژه سرامیک پرس

RW PrimoFlex 7708ضد آب پریموفلکسچسب پودری

RW Tile Set 40010چسب کاشی پودری دو منظوره

RW Tile Floor 30012کف-چسب پودری ویژه سرامیک

RW C Bonding 10014استحکامیچسب بتن 

RW Acrylic Admix 30016پلیمریچسب بتن آب بند 

RW Latex Admix18التکسچسب بتن پلیمری ویژه

Rock Wall Tile Grout20الآنتی باکتریپودر بندکشی

info@rockwallchem.com
www.rockwallchem.com



:توضیحات
Rockwall Tile Bond خمیریچسب500

رزینبرپایهکهاستمصرفآماده
وآبیشدهدیسپرسپلیمریهای

همراهبهمعدنیپودرهای
باآلیشیمیاییافزودنیهای

انعطافوچسبندگیخاصیتباالترین
برایراآنتوانمیوشدهتولید

وصافسفتسطوحرویکاشیچسباندن
بتنی،گچی،دیوارهایمانندداخلی
قبلیشدهکاریکاشییاوسنگی

ساختمانداخلهاییمکاندر
.نموداستفاده

:  مواردمصرف
سطوحكاشیكاریشده،سطوحبتنی،

.پانلهایگچیوچوبی،ایرانیت

:مزایایمصرف
Rockwall Tile Bond 500برپایهرزین

هایپلیمریدیسپرسآبیتولیدو
:دارایویژگیهایزیراست

چسبندگیفوقالعادهزیادبه
انواعمصالحساختمانی

کاربردآسانتوسطکاردک
دندانهدار

انعطافپذیریعالیدربرابر
حرکتهایساختمانی

کاهشوزنساختمان

Rockwall Tile Bond 500

چسبکاشیخمیری

:مصرفروش
Rockwall Tile Bond باابتدارا500

سپسوكشیدهكارسطحرويماله
راخمیرداردندانهمالهبا

شیارداریكنواختوعموديبطور
نصبراسرامیكیاوكاشيوكرده

بهبایدشیارهاعمق.نمائید
سطح%65حداقلباشدكهاياندازه

درچسبباسرامیكیاكاشيپشت
.باشدتماس

تمیز،صاف،بایستيزیركارسطح
چونزائديموادازعاريومحكم
غباروگردیاوچربيآهك،رنگ،
.باشد

طوالنيتجربهحاصلزیرمقادیر
توصیهشیارهاعمقدرموردكهاست

:میشود

10كاشيييوسيييرامیكهييايتيييا-
میلیمتر4سانتیمتر،عمقشیار

كاشييييوسيييرامیكهيييايبيييیش-
میلیمتر6سانتیمتر،عمقشیار10از

بیشكهضخیمهايسرامیكوكاشي-
8شیارعمقباشند،سانتیمتر15از

میلیمتر

:نكاتمهم
مهلتنصبپسازكشیدنخمیرروي-1

:دیوار
2
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:بندكشيزمان-3
ومتخلخلكارهايزیربراي:الف
.روز2ازپسمعموليهايكاشي

وصافزیركارهايبراي:ب
.روز4ازپسنامتخلخل

ازپسروز4:كاملاستفاده-4
.نصب

:شدهخمیرسفتحرارتيثبات-5
سانتیگراددرجه80تا15از
5:كاشیكاريبرايالزمدماي-6

سانتیگراددرجه35تا
:کاشیرویبرکاشینصببرای-7

باید%75تاقدیمیهایکاشی
.شوندمضرس

:مشخصاتفني
رنگسفیدخمیر:فیزیكيحالت
gr/cm³1/75:مخصوصوزن

درجه+35الی10:کارزماندمای
گرادسانتی
دربسته:نگهداريومدتشرایط
بهنشدهبازواولیهبندي

manufacturer all kinds of adhesive and construction chemicals

TILE 

12دورازسرماوگرمابهمدت
.ماه

25و12و5سطلهای: بستهبندي
.كیلوگرمی

:نكاتایمني
شیمیایي،موادسایرهمانند
چسباینباكارونگهداريهنگام

دهان،باتماسازتانمودهدقت
گرددپرهیزغذایيموادوهاچشم

بالفاصلهاحتماليتماسصورتدرو
شستشوفراوانآبباراموضع
.دهید

:نكاتزیستمحیطي
مقادیراضافيرادرآبویاخاك

.نریزید

:تائیدیهكیفیت
شرکتاینتوسطكهمحصوالتيتمام
بامطابقگردندميعرضهوتولید

الملليبینكیفياستانداردهاي
.باشندمي

3

w
w
w
.r
o
ck
w
al
lc
h
em

.c
o
m



:توضیحات
Rockwall Tile Bond خمیریچسب550

رزینپایهبرکهاستمصرفآماده
وآبیشدهدیسپرسپلیمریهای

همراهبهمعدنیپودرهای
باآلیشیمیاییافزودنیهای

انعطافوچسبندگیخاصیتباالترین
برایراآنتوانمیوشدهتولید

رویکاشیوآنتیکسنگچسباندن
مانندداخلیصافوسفتسطوح

یاوسنگیگچی،بتنی،دیوارهای
هایمکاندرقبلیشدهکاریکاشی
استفادهساختمانخارجوداخل
جهانیهایاستانداردبا.نمود

EN1322 – BS 5980 , DIN 18156

.داردمطابقت

:  مواردمصرف
سطوحكاشیكاریشده،سطوحبتنی،

.پانلهایگچیوچوبی،ایرانیت

:مزایایمصرف
Rockwall Tile Bond 550 برپایهرزین

هایپلیمریدیسپرسآبیتولیدو
:دارایویژگیهایزیراست

چسبندگیفوقالعادهزیادبه
انواعمصالحساختمانی

کاربردآسانتوسطکاردک
دندانهدار

انعطافپذیریعالیدربرابر
حرکتهایساختمانی

کاهشوزنساختمان
حجمبسیارکمودرنتیجهافزایش

فضایمفیدساختمان

:میزانمصرف

Rockwall Tile Bond 550

ویژه(چسبخمیریباقدرتچسبندگیباال
)کاشیوسنگآنتیک

دندانهمالهباسپسوكشیدهكار
وعموديبطورراخمیردار

وكاشيوكردهشیارداریكنواخت
.نمائیدنصبراسرامیكیا

اياندازهبهبایدشیارهاعمق
كاشيپشتسطح%65حداقلباشدكه

.باشدتماسدرچسبباسرامیكیا
مقادیرزیرحاصلتجربهطوالني

استكهدرموردعمقشیارهاتوصیه
:میشود

10كاشيوسرامیكهايتا-
میلیمتر4سانتیمتر،عمقشیار

10كاشيوسرامیكهايبیشاز-
میلیمتر6سانتیمتر،عمقشیار

كاشيوسرامیكهايضخیمكه-
سانتیمترباشند،15بیشاز
میلیمتر8عمقشیار

صاف،بایستيزیركارسطح-
موادازعاريومحكمتمیز،
وچربيآهك،رنگ،چونزائدي

.باشدغباروگردیا

:نكاتمهم
مهلتنصبپسازكشیدنخمیرروي-1

:دیوار
30:برايمناطقمرطوب: الف

.دقیقه
.دقیقه20:برايمناطقخشك: ب
14:مدتسختشدنكاملخمیر-2

روز،بستهبهدماورطوبت21تا
.نسبيمحیط

:زمانبندكشي-3
برايزیركارهايمتخلخلو: الف

روز2پساز: كاشيهايمعمولي
برايزیركارهايصافو: ب
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manufacturer all kinds of adhesive and construction chemicals

TILE 
ADHESIVES

:مشخصاتفني
خمیرسفیدرنگ: حالتفیزیكي

gr/cm³1/75: مخصوصوزن
درجه+ 35الی10:دمایزمانکار

سانتیگراد
دربسته: شرایطومدتنگهداري

بندياولیهوبازنشدهبهدور
.ماه12ازسرماوگرمابهمدت

25و12و5سطلهای: بستهبندي
.كیلوگرمی

:نكاتایمني
همانندسایرموادشیمیایي،
هنگامنگهداريوكاربااین

چسبدقتنمودهتاازتماسبا
دهان،چشمهاوموادغذایيپرهیز

گرددودرصورتتماساحتمالي
بالفاصلهموضعراباآبفراوان

.شستشودهید

:نكاتزیستمحیطي
مقادیراضافيرادرآبویاخاك

.نریزید

:تائیدیهكیفیت
تماممحصوالتيكهتوسطاینشرکت

تولیدوعرضهميگردندمطابقبا
استانداردهايكیفيبینالملليمي

.  باشند
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شیمیایی ساختمان راک وال 

:توضیحات
RW Porcelain700بمصرفآمادهمحصول

بهمراهسیمانپایهبرپودری
نصببرایشیمیاییافزودنیهای

سرامیککاشی،انواع
درسفالوسنگپرسالنی،گرانیتی،

شدهتولیدساختمانخارجوداخل
وعمودیسطوحدرکاربرایکه

سرامیک،کاشی،نصبنیزوسقف
کههاییمکاندربخصوصسنگ

اییسازهلرزشیاحرکتاحتمال
درکههاییمکاندروداردوجود

داردقراررطوبتوآبمجاورت
باچسباین.استمناسببسیار
داردکهباالییارتجاعیخواص
باسنگسرامیک،کاشی،نصببرای
موردگرمکیلو40تاوزن

.گیردمیقراراستفاده

:مصرفموارد
پرسالن،سرامیککاشی،نصببرای

انواعوسفالسنگ،گرانیت،
وبزرگسایزهایکاشیوسرامیک

خاصیتدارایکههاییسرامیکیا
وکفرویبرباشدمیکمآبجذب

وداخلیهایمحیطدرودیوار
حمام،تراس،بالکن،خارجی،

استفادهمورد...ودستشویی

RW Porcelain 700

ویژهچسبپودری
سرامیکپرسالن

انعطافپذیریعالیدربرابر
حرکتهایساختمانی

نصبعمودیوآسانوچسبندگی
فوقالعادهعالی

:میزانمصرف
برحسبعمقشیارهاوبرجستگیهاي

كیلوگرمدر4/5تا3پشتكاشياز
.هرمترمربع

:روشمصرف
:آمادهسازیسطح

ابتداسطحزیركارميبایست-
ازهرگونهچربي،گردوغبار

،ذراتسستیارنگقدیمي
.عاريگردد

سطحنبایدتحتجریانآبیا-
.یخزدهباشد

حداقلبایدهفتروزاز-
عملآوریسطحتازهسیمانکاری

.شدهگذشتهباشد

:نحوهاجرا

پنجكیلوگرمپودررابایكلیتر
آبتركیبنمودهوعملاخيتالطرا
تابهدستآمدنخمیريیكنواختو

درمقادیركيم)همگنادامهدهید
میتوانبادستهمزداميابيراي

w
w
w
.r
o
ck
w
al
lc
h
em

.c
o
m

6



TILE 

manufacturer all kinds of adhesive and construction chemicals
ADHESIVES

كهباشیدداشتهدقت:1توجه
كاشيشت%60حداقلبایستمي
در.باشدشدهآغشتهچسببه

عمقبایستمياینصورتغیر
.دهیدافزایشراكاردكشیارهاي

چسباختالطازپس:2توجه
آمادهمحصولآبباپرسالنپودري

زمانمدتتا"نهایتاراشده
استفادهمورددقیقه45ازكمتر
.بدهیدقرار

:مهمنکات
سرامیکوکاشینصببرای

حددرآبجذبدارایکهپرسالنی
ضروریذیلمواردباشدمیصفر
:باشدمی
باالییآبجذبکهسطوحیدر.1

وکاشیکارزیرسطحقبالادارند
سپسوگرددزنجابپرسالنیسرامیک

شودنصبسرامیکیاوکاشی
برپرسالنیسرامیکوکاشینصب.2

بامرحلهچنددردیوارروی
تاگردداجراءزمانیفاصله

باعثمصالحآبجذبعدموسنگینی
کاشییاسرامیکشدگیجداولغزش

اهرمیاگچسیلهوبهیاونگردد
.گرددمهار

درپرسالنیسرامیکوکاشینصب.3
کهگردداجراءصورتیدرارتفاع

توریسرامیکیاکاشیپشت
نصباستانداردچسبتوسطپالستیکی

باربراییسازهایجادباوگردد
تحملرامتعلقاتونماوزنکه

وکاشیپشتیاوگرددنصبنماید
مکانیکیهایکنندهتقویتسرامیک

خشکنصبروشازیاوشودنصب
.شوداستفاده

:مشخصاتفني
پودرسفیدیاطوسی: حالتفیزیكي

45: زمانکارپذیریبعدازاختالط
دقیقه

فرصتنصبدرشرایط
دقیقه20:استاندارد
gr/cm³1/6:وزنمخصوص

10الی2بین: حداکثرمیزانضخامت
میلیمتر

به+ 8: دمایالزمبرایزمانکار
باال

درجه8۰تا:  مقاومتحرارتی
سانتیگراد

8تا2بین: ضخامتمناسباجرایی
میلیمتر

دربسته: شرایطومدتنگهداري
بندياولیهوبازنشدهبهدوراز

ماه12سرماوگرمابهمدت
.كیلوگرمی25کیسههای:بستهبندي

:نكاتایمني
شیمیایي،موادسایرهمانند
چسباینباكارونگهداريهنگام

دهان،باتماسازتانمودهدقت
گرددپرهیزغذایيموادوهاچشم

بالفاصلهاحتماليتماسصورتدرو
شستشوفراوانآبباراموضع
.دهید

:نكاتزیستمحیطي
مقادیراضافيرادرآبویاخاك

.نریزید

:تائیدیهكیفیت
تماممحصوالتيكهتوسطاینشرکت

تولیدوعرضهميگردندمطابقبا
استانداردهايكیفيبینالمللي

.  ميباشند
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:توضیحات
RW PrimoFlex برجزئیتکمحصول770

(التکسباشدهاصالح)سیمانپایه
برایشیمیاییافزودنیهایبهمراه

سرامیککاشی،انواعنصب
سنگبویژهوپرسالنی،گرانیتی

وساختمانخارجوداخلدراسلب
درکههاییمکانبرایمناسب

قراررطوبتوآبدائممجاورت
.دارد

:مصرفموارد
پرسالن،سرامیککاشی،نصببرای
همچنینواسلبسنگوگرانیت
سایزهایکاشیوسرامیکانواع
دارایکههاییسرامیکیاوبزرگ

برباشندمیکمآبجذبخاصیت
هاییمکاندرودیواروکفروی
درتماسندآببامستقیماکه

یاوجکوزیسونا،استخر،مانند
کشتارگاه،مانندمرطوبهایمحیط

دستشوییصنعتی،آشپزخانهحمام،
قراراستفادهموردآبمخازنو

.گیردمی

:مصرفمزایای
وآبمقابلدرباالمقاومت

آبدروریغوطه
گشتهموجبآبیضدخاصیت

سطوحرویبرچسباندنبرای
مخازنحوض،قبیلازآبزیر

مراکزوشنااستخرهای،
.باشدمناسبآبیورزشی

بهزیادالعادهفوقچسبندگی

RW PrimoFlex 770

چسبپودری
(ضدآب)پریموفلکس

:روشمصرف
:سطحسازیآماده

بایستميزیركارسطحابتدا-
غباروگرد،چربيهرگونهاز
قدیميرنگیاسستذرات،

.گرددعاري
یاآبجریانتحتنبایدسطح-

.باشدزدهیخ

ازروزهفتبایدحداقل-
سیمانکاریتازهسطحعملآوری

.باشدگذشتهشده

:اجرانحوه

لیتریكباراپودركیلوگرمپنج
رااختالطعملونمودهتركیبآب
ویكنواختخمیريآمدندستبهتا

كممقادیردر)دهیدادامههمگن
برايامازدهمدستبامیتوان
همزنازكاملكیسهیكاختالط
مدتبه(نمائیداستفادهبرقي

آنرامجددااوصبركردهدقیقه5
چسبخمیرسرانجام.كنیدمخلوط
كاردكوسیلهبهوشدهآماده

اجراموردسطحرويشیاردار
مصالحهریاوكاشيوكشیده
ودادهقرارآنرويرادیگر

.بچسبانید

ميكهباشیدداشتهدقت:1توجه
بهكاشيپشت%60حداقلبایست

غیردر.باشدشدهآغشتهچسب
شیارهايعمقبایستمياینصورت

.دهیدافزایشراكاردك

آبباچسباختالطازپس:2توجه
تا"نهایتاراشدهآمادهمحصول
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هايكاشيبرايبندكشيزمان-2
ازپسآبجاذبمقاطعبرشدهنصب
جذبفاقدمقاطعبرايوساعت24
دربزرگابعادباهايكاشيیا

.باشدميتريطوالنيزمانمدت
هايسرویسوحماماستخر،در

آبضدبندكشيموادازبهداشتي
.گردداستفاده

:مشخصاتفني
پودرسفید: حالتفیزیكي

:  زمانکارپذیریبعدازاختالط
دقیقه45

فرصتنصبدرشرایط
دقیقه20:استاندارد
gr/cm³1/6:وزنمخصوص

10الی2بین: حداکثرمیزانضخامت
میلیمتر

به+ 8: دمایالزمبرایزمانکار
باال

درجه8۰تا:  مقاومتحرارتی
سانتیگراد

8تا2بین: ضخامتمناسباجرایی
میلیمتر

ADHESIVES
manufacturer all kinds of adhesive and construction chemicals

TILE 

بستهدر:نگهداريومدتشرایط
دوربهنشدهبازواولیهبندي

ماه12مدتبهگرماوسرمااز
20هایکیسه:بنديبسته

.كیلوگرمی

:نكاتایمني
شیمیایي،موادسایرهمانند
چسباینباكارونگهداريهنگام

دهان،باتماسازتانمودهدقت
گرددپرهیزغذایيموادوهاچشم

بالفاصلهاحتماليتماسصورتدرو
شستشوفراوانآبباراموضع
.دهید

:نكاتزیستمحیطي
مقادیراضافيرادرآبویاخاك

.نریزید

:تائیدیهكیفیت
تماممحصوالتيكهتوسطاینشرکت
تولیدوعرضهمیگردندمطابقبا
استانداردهايكیفيبینالمللي

.  ميباشند
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شیمیایی ساختمان راک وال 

:توضیحات
RW Tile Set 400محصولياسيتبرپایيه

سیمانبههمراهموادمضيافالزم،
بهصورتتکجزئيتولیيدگردیيده
كهتنهاباافزودنآبآمادهبيه

جهتنصبسيرامیك،. مصرفميگردد
كاشي،سنگ،آجردرمحیطهايمختلف
بخصوصمحیطهايمرطوبویاسيطوحي

بيييا. كيييهبييياآبدرتماسيييند
 ,BS 5980, DIN 18165اسيتانداردهاي

EN 1322مطابقتدارد.

:مواردمصرف
براينصبانواعكاشي،سيرامیک
،سيينگوموزائیييکجيياذبوغیيير
جاذببررويانواعسطوحافقييو
عموديودرداخلوخارجساختمان
ونمايساختمانواستخرهايشينا

دیوارها،حمام،.بهكارميرود
بالكن،نمايساختمان،اسيتخرها،
كيييفسيييرویسهيييا،آشيييپزخانه،

. . . . . .  كشتارگاهو

:مزایایمصرف
RW Tile Set 400پودرآمادهایسيت

كهبراحتيباآبتركیيبشيده
خمیريصافوهمگنباكاربردي

.  بسیارآسانبدستميآید
قدرتچسبندگيبسیارباال
خواصارتجاعيوانعطافپذیري

باالازدیگيرویژگیهيایایين
.محصولاست

خمیييرسييختشييدهدرمقابييل
آب،رطوبتوسرماوگرماكامال

RW Tile Set 400

دومنظورهیچسبكاشیپودر
(ویژهبدنهوکف)

:میزانمصرف
2/5میزانبهصافسطوحرويبر
.مربعمترهردركیلوگرم4تا

5:چسباندنوسطحصافكاريجهت
مربعمتردرهركیلوگرم10تا

میلیمتر6تا3تامینجهت
.ضخامت

:روشمصرف
ابتداسطحزیركارميبایستاز

هرگونهچربي،گردوغبار،
ذراتسستیارنگقدیميعاري

سپسپنجكیلوگرمپودررا. گردد
بایكلیترآبتركیبنمودهو
عملاختالطراتابهدستآمدن
خمیريیكنواختوهمگنادامه

درمقادیركممیتوانبا)دهید
دستهمزدامابراياختالطیك

كیسهكاملازهمزنبرقياستفاده
(  نمائید

5بهمدت دقیقهصبركردهومجدداا
سرانجامخمیر. آنرامخلوطكنید

چسبكاشيآمادهشدهوبهوسيیله
كيياردكشييیارداررويسييطحمييورد
اجراكشیدهوكاشيویاهرمصالح
دیگيييررارويآنقيييراردادهو

.بچسبانید

دقتداشتهباشيیدكيه:1توجه
پشيتكاشيي% 60ميبایستحداقل

درغیر. بهچسبآغشتهشدهباشد
اینصورتميبایستعميقشيیارهاي

.كاردكراافزایشدهید
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ADHESIVES
manufacturer all kinds of adhesive and construction chemicals

TILE 

دقیقه15: برايمناطقخشك-2
: زمانعبوروميرورپيسازنصيب

ساعت24
ساعتپسازنصيب24: زمانبندكشي

كامل
روزپيس3: قابلیتاستفادهكاميل

ازنصب

:مشخصاتفني
پودري: حالتفیزیكي

دردورنگطوسيوسفید: رنگ
درجه35تا10درآب: حاللیت

gr/cm³1/8وزنمخصوص
دربسيته: شرایطومدتنگهيداري

بندياولیيهبيهدورازگرمياو
.ماه12سرماورطوبتبهمدت

.كیلوگرمي25كیسههاي: بستهبندي

:نكاتایمني
هماننييدسييایرموادشييیمیایي،
هنگامنگهداريوكاربااینچسيب
دقتنمودهتاازتمياسبادهيان،
چشمهاوموادغذایيپرهیزگردد
ودرصورتتماساحتماليبالفاصله
موضييعرابيياآبفييراوانشستشييو

.دهید

:نكاتزیستمحیطي
مقادیراضافيرادرآبویياخياك

.نریزید

:تائیدیهكیفیت
تماممحصوالتيكهتوسطایينشيرکت
تولیدوعرضهميگردندمطابقبيا
استانداردهايكیفييبيینالملليي

.ميباشند
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:توضیحات
RW Tile Floor پایهبراستمحصولی300

الزممضافموادهمراهبهسیمان
سرامیک،كاشي،انواعنصبجهت
افقيسطوحرويبرموزائیکوسنگ
وساختمانخارجوداخلدر

محیطهایبخصوصمختلفمحیطهای
آبباكهسطوحییاومرطوب

BSهایاستانداردبا.درتماسند

5980, DIN 18165, EN مطابقت1322
.دارد

:مصرفموارد
كفاستخرها،بالكن،حمام،کف

كشتارگاهآشپزخانه،ها،سرویس
.....وها

:مصرفمزایای
RW Tile Floor ایستآمادهپودر300

وشدهتركیبآببابراحتيكه
كاربرديباهمگنوصافخمیري
.آیدميبدستآسانبسیار

آب،مقابلدرشدهسختخمیر
كامالوگرماسرماورطوبت
.استمقاوم

درجه+120الي-30دمايدر
كیفیتثباتدارايسانتیگراد

.باشدمي
كنترلپذیريانعطافخاصیت

فوقچسبندگيقدرتوشده
.باالالعاده

:مصرفمیزان
2میزانبهصافسطوحرويبر

.مربعمترهردركیلوگرم

RW Tile Floor 300

چسبپودریویژه
سرامیککف

پودررابایكلیتيرآبتركیيب
نمودهوعملاخيتالطراتيابيه
دستآمدنخمیريیكنواختوهمگن

.ادامهدهید
درمقادیركممیتوانبادستهم)

زدامابيراياخيتالطیيككیسيه
كامييلازهمييزنبرقييياسييتفاده

دقیقيهصيبر5بهميدت( نمائید
آنرامخلوطكنیيد كردهومجدداا

سرانجامخمیرچسبكاشيآماده. 
شدهوبهوسیلهكاردكشيیاردار
بررويسطحمورداجراكشيیدهو
كاشيویاهرمصالحدیگرراروي

.آنقراردادهوبچسبانید

كهباشیدداشتهدقت:1توجه
كاشيپشت%60حداقلبایستمي
در.باشدشدهآغشتهچسببه

عمقبایستمياینصورتغیر
.دهیدافزایشراكاردكشیارهاي

كاشيچسباختالطازپس:2توجه
شدهآمادهمحصولآبباپودري

ازكمترزمانمدتتانهایتاارا
قراراستفادهمورددقیقه30

چسباینصورتغیردر.بدهید
نگهداريبرايكافيتوانائي

اجراموردسطوحرويبرمصالح
.داشتنخواهدرا

مهلتنصبكاشيپسازكشیدنخمیر
:رويدیوار

دقیقه30: برايمناطقرطوبتي-1
دقیقه15: برايمناطقخشك-2

: زمانعبورومرورپيسازنصيب
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بستهدر:نگهداريومدتشرایط
وگرماازدوربهاولیهبندي
.ماه12مدتبهرطوبتوسرما
25هايكیسه:بنديبسته

.كیلوگرمي

:ایمنينكات
شیمیایي،موادسایرهمانند
اینباكارونگهداريهنگام
باتماسازتانمودهدقتمحصول
موادوهاچشمدهان،
صورتدروگرددپرهیزغذایي
راموضعبالفاصلهاحتماليتماس

.دهیدشستشوفراوانآببا

:محیطيزیستنكات
خاكیاوآبدررااضافيمقادیر
.نریزید

:كیفیتتائیدیه
شرکتاینتوسطكهمحصوالتيتمام

بامطابقگردندميعرضهوتولید
الملليبینكیفياستانداردهاي

.باشندمي

ADHESIVES
manufacturer all kinds of adhesive and construction chemicals

TILE 
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:توضیحات
RW C Bonding امولسیونمحلولیك100

سیمانمالتبهافزودنجهتپلیمري
باالچسبندگيكهمواقعيدرواست

نیازموردآببرابردرمقاومتو
ازپیشتاكه.داردكاربردباشد
راآبدرانحاللقابلیتشدنخشك

هیچبهشدنخشكازپسودارد
.شودنميحلآبدروجه

:مصرفموارد

RW C Bonding سیمانمالتكیفیت100
ميافزایشزیاديمقداربهرا

كاربهذیلموارددرودهد
:میرود

بتنتعمیرهايمالت-

كفبنديكرومگیري،لكهمالت-

سایشبرابردرمقاومهايالیه-

ترمیميكارهرگونهاجراي-
سطوحرويسازينماو،پوششي

بتن

اتصالونصببرايمالتساخت-
سنگيو،گچيبتنيپانلهاي

وبتنخمشيمقاومتافزایش-
مالت

دربتنسایشيمقاومتافزایش-
برابردرمقاومهايسازيكف

ساییدگي

یاكاشيچسبندگيافزایش-
سطحرويبرسرامیك

:مصرفمزایای
RW C Bonding آببهسادگيبه100

RW C Bonding 100

چسببتناستحکامی

.سایشيمقاومتافزایش•
.شیمیایيمقاومتبهبود•
تبلهوخوردنازتركجلوگیري•

.شدن
بهآبنسبتكاهشبهتوجهبا•

مقاومتافزایشباعثسیمان
.گرددميفشاري

باهايمحیطوشرایطدرمقاوم•
.باالقلیایي

:مصرفمیزان
بسته:بتنیامالتبااختالطجهت
10تا5بینریزيبتنضخامتبه

مصرفيسیمانوزندرصد
كیلو10:پیونديدوغابتهیهجهت
كیلوسیمان50براي
لكهیاوتعمیريمالتتهیهجهت

RWكیلو3/5:گیري C Bonding و100
RWكیلوئي20كیسهیك N Repair

(بتنكنندهترمیم)

:مصرفروش
میتوان:بتنیامالتجهت-الف

مصرفيآبازمقداريباآنرا
آمادهبتنبهسپسوكردهمخلوط

مستقیماااینكهیاوبافزائیم
افزودهمالتبهریزيبتنازقبل

بتنعملكاملاختالطازپسو
.دهیمانجامراریزي
:اینكهتوجهقابلنكات

دارايبایدمصرفيسنگدانه.1
شدهشسته"كامالوخوببنديدانه
بایدشنهايدانهاندازه.باشد

سطحومالتالیهضخامتبامتناسب
هايبنديدانه.باشدشدهتمام
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قلمبوسیلهراشدهتهیهدوغاب
نظرموردسطحبرروي،سفتموي
.كنیممياجرا
:اینكهمهمنكات

وتمیز"كامالنظرموردسطح-1
وروغن،چربيهرگونهازعاري
.باشدسستذرات

بطور"قبالبایدآبجاذبسطوح-2
.شونداشباعكامل

اجرايبرايمحیطدمايحداقل-3
سانتیگراددرجه5بایستميمالت

.باشد
:گیريلكهوتعمیريمالتتهیه-ج
RWپیمانهیك C Bonding 5بارا100

RWپیمانه N Repair(كنندهترمیم
آمدنبدستتاوكردهمخلوط(بتن

درصورتآنبهاجراقابلخمیري
خمیر.كنیممياضافهآبلزوم
موردسطحرويبرراآمدهبدست
شدهبینيپیشمناطقیاونظر

مياجرالیسهیاوكاردكبوسیله
.كنیم

ADHESIVES
manufacturer all kinds of adhesive and construction chemicals

TILE 

:اینكهمهمنكات
هرگونهازعارينظرموردسطح.1

دروباشدچربيیاوآلودگي
منطقآن،سستمناطقوجودصورت

.گردنددودهزمكانیكيروشبه
لكهویاترمیمعملازقبل.2

نظرموردمناطقیاوسطحگیري،
.گرددمرطوب

اجرايبرايمحیطدمايحداقل.3
سانتیگراددرجه5بایستميمالت
.باشد

:فنيمشخصات
سفیدغلیظمایع:فیزیكيحالت
gr/cm³1/12::مخصوصوزن
PH:7

بستهدر:نگهداريمدتوشرایط
ازدوربهربستهدواولیهبندي
.ماه12مدتبهسرماوگرما
3/5هایسطلدر:بنديبسته

.كیلوگرمی220هايبشكهو20و10و

:ایمنينكات
،شیمیایيموادسایرهمانند
اینباكارونگهداريهنگام
باتماسازتانمودهدقتمحصول

پرهیزغذایيموادهاودهان،چشم
احتماليتماسرصورتدوگردد

فراوانآبابارموضعبالفاصله
.دهیدشستشو

:محیطيزیستنكات
خاكیاوآبدررااضافيمقادیر
.نریزید

:كیفیتتائیدیه
شرکتاینتوسطكهمحصوالتيتمام
بامطابقگردندميعرضهوتولید

الملليبینكیفياستانداردهاي
.باشندمي

باراوسایلكاراتمامازپس.4
بهشدنخشكصورتدروشستهآب
.كنیدتمیزراآنهامكانیكيروش

15
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:توضیحات
RW Acrylic Admix محلولیك300

بهافزودنجهتپلیمریامولسیون
كهمواقعيدر.استسیمانمالت

برابردرمقاومتوباالچسبندگی
كاربردباشدنیازموردآب

الیهتشكیلبامحصولاین.دارد
دارايوبندآبمتعددهاي

آب،درحلقابلغیرخاصیت
برمؤثرعواملكلیهنفوذپذیري

.نمایدميخنثيرابتن

:مصرفموارد
آب،مخازننمودنآببنديجهت

بتني،هايلولهسدها،استخرها،
سطوحكلیههمچنینوكانالها

یاوآبمجاورتدركهبتني
.باشدميرطوبت

:مصرفمزایای
بودهسادهبسیارآناجراينحوة

مقاومتدارايحالعیندركه
فوقچسبندگيدارايوباالبسیار

.باشدميالعاده

RW Acrylic Admix 300

یپلیمریچسبآببند

:مصرفروش
RWتوانمي Acrylic Admix بارا300
كهنمودمخلوطمصرفيمالتكل

آببندمصرفيمالتكلترتیببدین
باهایيریزيبتندر.گرددمي

روشاین(3cmتا2)كمضخامت
RW.استمعمول Acrylic Admix را300

ازپسافزودهمالتبهكارپايدر
وهمگنمخلوطيآمدندستبه

.پذیردانجامریزيبتنیكنواخت
فشاريمقاومتیكبهرسیدنبراي
درصداندازةبهمطلوبوباال

RWمصرف Acrylic Admix مقداراز300
.گرددكممصرفيآب

RWبتنسطحنمودنآببندبراي

Acrylic Admix RWبامیبایسترا300

N Repairموردسپسونمودمخلوط
اینبه.گیردقراراستفاده

RWپیمانه5كهترتیب N Repairرا
RWپیمانهیكبا Acrylic Admix 300

آمدنبدستازپسكردهمخلوط
سطحرويهمگنومناسبخمیري
ضخامتگردد،استفادهنظرمورد
میلیمتر3حداقلمیبایستاجرا
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بستهدر:نگهداريمدتوشرایط
ازدوربهبستهدرواولیهبندي
.ماه12مدتبهگرماوسرما
10و4گالنهايدر:بنديبسته

.گرمیكیلو220هايبشكهو20و

:ایمنينكات
شیمیایي،موادسایرهمانند
اینباكارونگهداريهنگام
باتماسازتانمودهدقتمحصول

پرهیزغذایيموادوهادهان،چشم
احتماليتماسصورتدروگردد

بالفاصله

ADHESIVES
manufacturer all kinds of adhesive and construction chemicals

TILE 

شستشوفراوانآبباراموضع
.دهید

:محیطيزیستنكات
خاكیاوآبدررااضافيمقادیر
.نریزید

:كیفیتتائیدیه
شرکتاینتوسطكهمحصوالتيتمام

بامطابقگردندميعرضهوتولید
الملليبینكیفياستانداردهاي

.باشندمي
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:توضیحات
RW Latex Admixالستیكپایهبرالتكس

كهاست(SBR)بوتادیناستایرن
پایداريآنافزودنبامیتوان

آبنفوذبرابردررامالتیابتن
همچنینوشیمیایيموادیاو

افزایشرادواموسایشيمقاومت
ذراتازمحصولاین.داد

مایعدرمحلولالستیكمیكروسكپي
تركیبازخاصشرایطدركه

،آمدهبدستبوتادینواستایرن
.استشدهتشكیل

:مصرفموارد
:همچونتعمیريموارددر-

دیده،كفآسیببتنتعمیر
ساختهپیشها،دالها،قطعات

بتني
:همچونآببنديموارددر-

مخازن،پيساختوآببندي
.وآسانسور،استخرهاها،چاله

....
خارجياندودكاريموارددر-

پوششعنوانبه:همچون
درمقاوموآببندنهائي
جويعواملبرابر

وهاسرامیكوكاشينصب-
كهنهبهتازهپیوندهاي

:مصرفمزایای
كلوئیديحالتوچسبندگي

توجهيقابلحدتاراسیمان
بردميباال

سایشمقابلدرباالمقاومت
برابردربتنمقاومت

نفتيوموادشیمیائي
برابردربتنكاملمقاومت

آبنفوذ

RW Latex Admix

-چسببتنپلیمریویژه
التکس

لیتر10ومعمولحالتدرسیمان
معرضدرسیمانكیلو50ازايبه

شیمیایيمواد
:سطوحنهایيپوششعنوانبه-ج
RWلیتر1هر Latex Admix5براي

مرحلههردرمربعمتر6الي
نسبتمقداراینكهاستالزماجرا

سطحفرجوخللیاوصافيبه
.استمتغیر

:مصرفروش
سطحابتدا:دوغابتهیهجهت-1

وآلودگيهرگونهازرانظرمورد
باسپسونمودهپاكسستمنطقیا
یكهبطورمینمائیمخیسآنراآب

2تا5/1.گرددسیرابكامالا
پیمانهیكباراسیمانپیمانه

RW Latex Admixتمیزظرفیكدر
به.كنیمميمخلوطكامالاوریخته

شدهتهیهدوغابسفتمويقلمكمك
نظرموردمرطوبسطحرويبررا

.میکنیماجرا
:توجهقابلنكات

بهنبایدرانظرمورددوغاب-
اجرامیلیمتر2ازبیشضخامت

.كرد
الیهاجرايبهنیازچنانچه-

15زمانمدتبایدباشددوم
الیهاجرايازدقیقه30تا
.باشدگذشتهاول

یافلزيمالهبانهائيسطح-
.گرددصافمالهتخته

ساعت24دررطوبتيآوريعمل-
عملتكمیلبراياول

.استالزمهیدراتاسیون
:بتنمالتبااختالطجهت-2

ترازسفتكميرابتنابتدا
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:توجهقابلنكات
سازگاريسیماننوعهربا-

.دارد
-RW Latex Admixخاصیتحدوديتا

میتواندوداردكنندگيروان
مصرفيآبازبخشيجایگزین

.گردد
الزمآمادهبتنتهیهصورتدر-

RWاست Latex Admixبتنازقبل
اضافهكارپايدروریزي
.گردد

یامالتهرگونهساختازپس-
یكازبیش،محصولاینبابتن
میبایستراكارسطحروز

.داشتنگاهمرطوب

روياجراونمودنبندآببراي-3
...یاوآجريیاوبتنينماهاي

راسطحاولمرحلهدربایستمي
گونههریاوغباروگرداز

RWسپسونمودتمیزچربي Latex

Admixقلمیاوپیستولهرابوسیله
.كرداجرانظرموردسطحروي

وباالتركیفیتبهرسیدنبراي
كلیهشدنپرازاطمینانهمچنین
درعملاینبایستميمنافذ
دوطيساعت2تا1بینفاصله
.گردداجرامرحله

:فنيمشخصات
سفیدمایع:فیزیكيحالت
gr/cm³1/56:مخصوصوزن

ADHESIVES
manufacturer all kinds of adhesive and construction chemicals

TILE 

PH:10/5
وزنيدرصد40:بوتادینمقدار

0/17:ذراتمتوسطاندازه
میكرون
دربسته:نگهداريمدتوشرایط
وسرماازدوربهاولیهبندي
.ماه12مدتبهگرما
و4گالنهايدر:بنديبسته

پالتهايو220بشكهو20و10
.كیلوئي1100

:نكاتایمني
،شیمیایيموادسایرهمانند
اینباكارونگهداريهنگام
باتماسازتانمودهدقتمحصول

غذایيموادوهادهان،چشم
تماسصورتدروگرددپرهیز

آبباراموضعبالفاصلهاحتمالي
.دهیدشستشوفراوان

:نكاتزیستمحیطي
یاوآبدررااضافيمقادیر

.نریزیدخاك

:تائیدیهكیفیت
تماممحصيوالتيكيهتوسيطایين
شرکتتولیيدوعرضيهمييگردنيد
مطيابقبييااسييتانداردهايكیفييي

.بینالملليميباشند
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: توضیحات
Rockwall Tile Groutآمادهجزیيتكمالت

برابردرمقاوماستمصرفيبه
ومعدنيموادپایهبرآب،نفوذ

كاشيبینبندكشيجهتكهپلیمري
هايبنديرنگدرسرامیكیاوها

وگرددميعرضهوتولیدمختلف
ASTMاستانداردبا C1193مطابقت

.دارد

:مواردمصرف
جهتپركردندرزبینكاشيها،

...  سرامیك،موزاییك،آجرو
.مورداستفادهقرارميگیرد

:مزایایمصرف
ضدجلبک،کپکوضدباکتری
آمادهبهمصرفبودهواجراي

.آنبسیارآساناست
دربرابرنفوذآبمقاوم

.است
چسبندگيبسیارعاليباسطوح

.درزهادارد
بااجرايصحیحداخلدرزها

.رامتراكموپرميكند
دارایخاصیتاالستیسیتهی

.باال
دررنگبنديمختلفتولیدو

.عرضهميگردد

:میزانمصرف

Rockwall Tile Grout

آنتیضدآبوپودربندكشی
باکتلایر

بهسپسریختهتمیز
RWوزن%40تا%30میزان Tile Grout

كنیداضافهآنبهآبآن
دقیقه3مدتبهراحاصلخمیرو

مخلوطيتابزنیدبهمخوب
.آیددستبههمگنویكنواخت

بهدقیقه3تا2مدتبهسپس
وفعلتاكردهرهاخودحال

ایندرالزمشیمیایيانفعاالت
دوبارهسپسوپذیردصورتمخلوط

آمادهمخلوطاین.بزنیدهمبه
مصرفمورددقیقه30مدتبراي

داشتهنظردربایدپسباشدمي
RWاياندازهبهباشید Tile Grout

ایندرآنتماميكهكنیدآماده
قراراستفادهموردزمانمدت
.گیرد
كاردكیكباراشدهآمادهمالت

رويیاودرزهاداخلدرمناسب
كامالاونماییداعمالآنها

.نماییدپررانظرمورددرزهاي
وماندهباقيمقادیرتوانیدمي
باسطحرويبررااضافيیا

مورببصورتكاردكبوسیله
كهشویدمطمئنكامالا.بردارید

RW Tile Groutنشستدرزداخلدر
كهباشدگردیدهمتراكموكرده
ازدوبارهبایستمياینازغیر
RWمالت Tile Groutآنهارويبر

.نماییداعمال
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:فنيمشخصات
اصالحسیمانیپودر:فیزیكيحالت
پلیمرباشده
مختلفهايبنديرنگدر:رنگ
gr/cm³:متراکمپودرمخصوصوزن

1/4
gr/cm³:آمادهخمیرمخصوصوزن

1/95
60:آمادهخمیرازاستفادهزمان
دقیقه
ازپسساعت۲۴:وآمدرفتزمان
اجرا

سرماازدوربه:نگهداريشرایط
بنديبستهدررطوبتوگرماو

.ماه12مدتبهاولیه
5هايكیسه:بنديبسته

.كیلوگرمي

:ایمنينكات
شیمیایي،موادسایرهمانند
اینباكارونگهداريهنگام
باتماسازتانمودهدقتمحصول

پرهیزغذایيموادوهادهان،چشم
احتماليتماسدرصورتوگردد

فراوانآبباراموضعبالفاصله
.دهیدشستشو

:محیطيزیستنكات
خاكویاآبدررااضافيمقادیر
.نریزید

ADHESIVES
manufacturer all kinds of adhesive and construction chemicals

TILE 

:تائیدیهكیفیت
شرکتاینتوسطكهمحصوالتيتمام

بامطابقگردندميعرضهوتولید
الملليبینكیفياستانداردهاي

.باشندمي

21

w
w
w
.r
o
ck
w
al
lc
h
em

.c
o
m



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 گروه 

نگهدارنده 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


