شرکت محک آزما

شرکت تحقیقات کاربردی مواد محک آزما
چشم انداز
امروزه صنعت ساختمان به نحو شگفت انگیزی در راستای کاهش هزینههای تمام شده به
سمت علمی شدن و صنعتی سازی گرایش پیدا کرده است و یکی از مصادیق شاخص آن
مصالح نوین ساختمانی است .اینگونه مصالح با ویژگی اجرای آسان ،کیفییت باال و پرهیز از
هدر رفت مواد از اتالف سرمایه و انرژی به نحو چشمگیری جلوگیری خواهد نمود .شرکت
تحقیقات کاربردی مواد محک آزما افتخار دارد به عنوان یکی از پیشتازان این فناوری زیست
سازگار ،در خدمت جامعه عمرانی و مهندسی کشور بوده و در زمینه ارائه محصوالت متنوع
ساختمانی با طیف وسیع کاربرد به نحوی که در زمان و هزینه پروژههای عمرانی باعث صرفه
جویی قابل مالحظهای شود ،فعالیت دارد .محصوالت این شرکت با نام تجاری محک آزما
ارایه میگردد.
محصوالت این شرکت با بکارگیری فناوری شیمیایی در صنعت ساختمان و همچنین در
صنایعی همچون پتروشیمی و نفت کاربرد فراوانی دارد .انواع این محصوالت ،شامل انواع
مالتهای آماده ،چسبها ،پالسترها ،انواع افزودنیهای بتن و عایقهای رطوبتی ،درزبندها،
ترمیم کنندهها ،روکشهای صنعتی ونفوذگرها است .این شرکت امیدوار است که با توجه به
طیف گسترده مخاطبان خود که متقاضی این گونه مصالح هستند ،دامنه وسیع تری از این
محصوالت را پوشش دهد و بر حوزه فعالیت خود بیفزاید.

عایق ها

ژل میکروسیلیس
گروت آب بند
سیمان الستیکی دو جزئی
نفوذ گر کریستال شونده
پودر آب بند کننده بتن

چسب ها
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چسب کاشی پرسالن و گرانیت
چسب فوم Xps
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مقاوم کننده ها

پالسترها

پودر مقاوم کننده مالتی
مالت بند کشی
مالت پاششی
مالت بنایی
مالت ترمیمی جهت زیرسازی
پودرسخت کننده کف

پالستر نمای سیمانی سفید
پالستر سیمانی رنگی
پالستر مینرال
گچ پلیمری
روکش سفید یونالیت
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محصوالت
ژل میکروسیلیس

شرح :
عالوه بر استفاده در ساخت بتنهای با مقاومت باال ،آب بند ،نفوذ پذیری کم و
دوام باال در بتنهایی که کاهش ترکهای پالستیک ،ارتقاء نسبی مقاومتهای
کششی و خمشی بتن مد نظر میباشد کاربرد دارد .همچنین در شرایطی که
بتن در معرض ضربه و بارهای متناوب دینامیکی است استفاده از ژل میکرو
سیلیس شرکت تحقیقات کاربردی مواد محک آزما توصیه میشود.
کاربردها:
کاربردهای ژل میکرو سیلیس اجرای بتن در سواحل دریا ،اسکله ها و پلها ،
ساخت بتنهای با مقاومت باال ،ساخت بتن سدها ،کانالها ،تونلها ،مخازن و منبع
آب ،کف سازی و نماسازی میباشد.
ویژگی ها:
افزایش مقاومتهای فیزیکی وشیمیایی ونفوذ ناپذیی بتن ،جا به جایی نگهداری
و مصرف بسیار راحت و آسان ،حفاظت ازسالمتی وبهداشت کارکنان ومحیط
کار ،آب بند کردن بتن و افزایش دوام آن ،افزایش تراکم بتن ،افزایش مقاومت
بتن درمقابل یون کلر ،افزایش مقاومت قلیایی بتن ،افزایش مقاومت بتن در برابر
یون سولفات ،افزایش مقاومت سایشی بتن میباشد.
مشخصات فنی :
شکل ظاهری
ژل خاکستری

وزن مخصوص
1/0±42/02g/cm3

چگالی
8/0±00/5 kg/ltr

یون کلر
محدوده استاندارد

گروت آب بند

گروت سیمانی شرکت محک آزما گروتی تک جزِئی بر پایه سیمان و ماسه با دانه
بندی های معدنی و ویژه ای است که با افزودن روان کننده ها برای کاربرد های
مختلف مورد استفاده قرار می گیرد  .این گروت در انواع مختلف به بازار عرضه می
شود و از ویژگی آن می توان به سیالیت مناسب آن  ،عدم جمع شدگی و آب
انداختگی آن و مقاومت و زمان کاربری باال اشاره کرد  .از جمله کاربرد های گروت
های سیمانی گروت ریزی صفحات بیس پلیت ها  ،ماشین آالت  ،ثابت سازی ستون
های پیش ساخته  ،گروت ریزی جهت نصب آرماتورها در بتن و تکیه گاه های تحمل
کننده بار است .
مزایای گروت آب بند :
تک جزئی  ،آماده جهت ترکیب و مصرف
کاربرد در دماهای مختلف (از  10تا  29درجه سانتی گراد)
قابل ترکیب با نسبت های مختلف و ایجاد گروت با روانی مختلف
سخت شدگی بدون رسوب و آب انداختن در صورت قرار گیری مناسب
فاقد شتاب دهنده ها مانند کلرید ها یا سایر نمک های مشابه و عدم ایجاد
خوردگی در فوالد تقویت شده
فاقد جمع شدگی و محافظت از کابل ها در برابر خوردگی
زمان کارایی باال و سازگار با فوالد با مقاومت باال
مقاومت اولیه و نهایی وفشاری باال و مقاومت در برابر خستگی و ضربه
مشخصات فنی :
شکل ظاهری

میزان آب به
پودر

سخت شدن
نهایی در 25
درجه سانتی
گراد

وزن
مخصوص

مقاومت
چسبندگی

مقاومت
کششی

پودری طوسی

 4-5لیتر برای
 25کیلو

 2-8ساعت

2200
kg/m3

60 MPa

5/2 MPa

سیمان الستیکی دو جزئی

پلیمر سیمانی انعطاف پذیر پلیمر اصالح شده ،دو جزء سیمانی است که به صورت
مایع استفاده می شود ،الیه ای ضد آب برای محافظت از بتن و مالت دارد .انعطاف
پذیری ،چسبندگی عالی ،دوام و قدرت پوشش ترکها از ویژگی های این محصول می
باشدکپلیمر سیمانی را می توان در سطوح سیمانی مختلف ،سازه های دریایی ،عایق
بندی زیر زمینها ،عایق بندی مناطق مرطوب ،سقف ها استخر ها ،مخازن آب و  ...بکار
برد.
مزایا:

از مزایای این محصول می توان به کشش و انعطاف عالی ،غیر سمی بودن ،استفاده در
مخازن آب شرب ،چسبندگی عالی و اجرای آسان آن اشاره نمود.
مشخصات فنی:
نوع

چگالی

نفوذ آب

مقاومت کششی

مقدار

2 kg/ltr

صفر

>40%

استاندارد

BS EN12350-6

BS 12390-8

ASTM 412

نفوذگرکریستال شونده

این محصول نفوذگر کریستال شونده ،ضد آب از طریق تبلور می باشد .مواد
شیمیایی فعال به کار رفته در نفوذگر کریستال شونده به آهک آزاد شده و
رطوبت موجود در ترکهای ظریف بتن را پوشش داده و مجموعه ای از بلور های
غیر محلول در آب را تشکیل می دهد .این بلور ها از ورود بیشتر آب به ترکها و
انقباضات جلوگیری می کند.
نفوذگر کریستال شونده را می توان در عناصرر بتنی مختلفی مانند مخازن،
زیرزمینها ،حوض ها ،استخرهای شنا ،تونل ها ،چاله آسانسور و  ...استفاده کرد.
از مزایای این محصول می توان به موارد ذیل اشاره نمود:


قابل استفاده در بخشهایی که با آب آشامیدنی در تماس هستند



نیازی به تراز کردن قبل از استفاده ندارد



مناسب برای دیواره ای که فشار منفی در طبقات زیرین دارد



این محصول پس از اجرا غشای زیر سطحی تشکلی میدهد
مشخصات فنی:
نوع

چگالی بتن

ph

جلوگیری
از نفوذ آب

مقدار
کلرید

مقدار

7/1
KG/LTR

12-11

بیش از %90

صفر

پودر آب بند کننده بتن

شرح:
پودر آب بند کننده بتن شرکت تحقیقات کاربردی مواد محک آزما سیستم آب بندی مطمئن و
دائمی سطوح بتنی و یا مواد سیمانی برای کنترل رطوبت ،نشت و یا فرار آب میباشد .تشکیل و
توسعه کریستالهای غیر محلول در داخل لوله های مویینه و ریز ترک ها باعث مسدود شدن
دائمی آن ها شده و از عبور و نشت آب جلوگیری نموده و تا پایان عمر سازه آن را آب بندی
مینماید
کاربردها:
آب بندی بتن های سازه ای و پیش ساخته ،اندودهای ماسه و سیمان ،آب بندی بتن مخازن
آب ،استخرها ،آب نماها ،سدها ،تصفیه خانهها ،دیوارهای حائل و سایر سازه های در تماس با
آب ،آب بندی مالت های پایه سیمانی میباشد.
خواص ومزایا:
اجرای این محصول آسان و مقرون بصرفه است ،در تماس با آب و رطوبت بسرعت سخت می-
شود ،در برابر فشارهای هیدرواستاتیک قوی مقاوم است ،بر روی سطوح مرطوب قابل اعمال
است ،در برابر فشار مثبت و منفی آب مقاوم است و فشار تا  13بار را تحمل میکند ،فاقد
کلراید میباشد ،در مقابل زنگ زدگی آرماتورها  ،یخبندان ،شبنم و یا تغییرات دمائی تا 41
درجه سانتیگراد مقاوم میباشد ،کلرایدها ،سولفاتها و نیتراتهای محلول محافظت مینماید.
مشخصات فنی:
شکل ظاهری
پودر سفید رنگ

چگالی

1kg/ltr

وزن مخصوص
1/1gr/cm3

یون کلر

در محدوده استاندارد

محصوالت
مالت بندکشی

مالت پایه سیمانی شرکت محک آزما که بصورت پودر عرضه میشود و در هنگام مصرف
با آب مخلوط میگردد .در رنگهای متنوع و مختلف تولید میشود .این محصول بر
مبنای استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI-12494تحت کنترل میباشد.
پودر بندکشی شرکت محک آزما برای بندکشی فاصلههای تا  5میلیمتر میان کاشی و
سرامیک و سنگ نصب شده بر روی دیوار و کف در داخل و خارج ساختمان استفاده
میشود و دارای ویژگیهایی نظیر چسبندگی زیاد ،سهولت و سرعت اجرا ،مقاوم در برابر
ترک وسایش ،سهولت در تمیز کردن ،قدرت پر کنندگی باال ،مقاوم در برابر آب و رطوبت
میباشد

شکل طاهری

مواد چسبنده

مواد افزودنی

ضخامت بلند

پودری

سیمان

پلیمر در آب

 0-5میلی متر

مالت پاششی

مالت پاششی شرکت محک آزما ماده ای چسبنده برای اتصال مصالح مختلف ساختمانی به
یکدیگر است .این ماده حالتی خمیری دارد که با چسباندن قطعات مختلف به یکدیگر
بستری مناسب برای بندکشی ،اندودکاری ،نماکاری و… فراهم میکند .در تولید این
محصول از سیمان و مواد معدنی دانه ریز استفاده میشود ،از این رو جایگزینی مناسب برای
مالتهای سیمانی سنتی به شمار میآید .برای استفاده از مالت پاششی شرکت محک آزما
کافی است پودر را با آب مخلوط کرد و پس از ایجاد مخلوط خمیری شکل ،آن را بر روی
سطوح پرداخت شده استفاده نمود .این مالت برخالف سایر مالتهای ساختمانی نمایی
یکدست و بسیار زیبا ایجاد میکند ،به همین دلیل از آن برای نمای ساختمان نیز استفاده
میشود.
مزایا:






این محصول وزن بسیار سبکی دارد و به راحتی می توان با آن کار کرد.
مقاومت این محصول در برابر خمش و فشار بسیار باالست و دچار آسیب نمیشود.
گرما و سرما هیچ آسیبی به سطوح مالت پاششی شرکت محک آزما وارد نمیکند  .در
واقع این محصول در برابر تغییرات آب و هوایی و انبساط و انقباض ناشی از آن م قام
است.
قیمت این محصول و هزینه ای که صرف اجرای آن می شود در مقایسه با سایر مصالحی
که برای نماکاری مورد استفاده قرار می گیرند مقرون به صرفه تر است.

مالت بنایی

مالت بنایی  ،یک مالت پایه سیمانی است که برای چسباندن انواع آجر و بلوک به کار می رود.
این مالت مخلوطی از سنگدانه ,مواد افزودنی و چسباننده است که قبل از مصرف با آب مخلوط
می شود  .این مالت برای چسباندن بیشتر قطعات بنایی مثل آجر رسی,آجر سیلیکات کلسیم ,
بلوک سیمانی و بلوک بتنی و بلوک های لیکا استفاده می شود .مالت بنایی شرکت محک آزما بر
الزامات استاندارد ملی به شماره  2-۷06منطبق است.

مالت بنایی برای شرایط گرم و خشک و تا دمای حداقل  5درجه سانتیگراد قابل استفاده
است.ساختمان بنا شده با این مالت نباید به مدت یک روز در معرض باران شدید قرار گیرد.
مزایا:

مزیت مالت بنایی کاهش مصرف ،بهبود کیفیت ،کارایی باال و سرعت در اجرای کار می باشد .با
استفاده از مالت بنایی آماده ساختمانی ،امکان آن فراهم میشود تا بند عمودی آجرکاری ها نیز
انجام شود .
مشخصات فنی محصول
رنگ

آب مورد نیاز

زمان مصرف

خاکستری روشن

 5لیتر برای  30کیلوگرم
مالت

از 1تا 2ساعت با توجه به
درجه حرارت

مقاومت فشاری
در  2۸روز
 12مگا پاسکال

مالت ترمیمی

شرح:
پالستر ترمیم کننده پوشش نازک کاری نوعی مالت سیمانی شنی مناسب و پیش ساخته است
که برای مصارف داخلی و بیرونی بکار میرود .از این مالت همچنین می توان در گچ کاری و یا
تعمیرات موضعی بر روی قسمت های یکه دارای سیمان پورتلند هستند مانند بتونها یا
سطوحی که بر روی آن ها دوغاب پاشیده شده استفاده کرد.
کاربردها:
ترمیم ترک های حاصل از جمع شدگی ،پر کردن تخلخلها و منافذ سطح بتن ،پر کردن
باقیمانده از عمالت تزریق تسطیح سطوح و به حداقل رساندن مصرف ،پر کردن حفره بولت ها،
پر کردن منافذ حاصل از قالب گیری.
ویژگی ها:
نفوذ ناپذیر در برابر آب  ،مقاوم در برابر فشار هیدرواستاتیک آب  ،با قابلیت پخش بخار آب ،
اعمال آسان دارای خاصیت خود ترمیم کنندگی  ،قابل اعمال با ضخامت  3تا  3۷میلیمتر در
یک الیه  ،قابل اعمال بر سطوح مرطوب می باشد.

مشخصات فنی :
شکل
ظاهری
نسبت
ترکیب

پودری

 6لیتر به
ازای 25
کیلو گرم
مدت تقریبا یک
زمان کار ساعت
عمل  48ساعت
آوری
بعد از
اجرا

پودرسخت کننده کف

شرح:
مخلوط خشک پودری آماده مصرف که از سنگدانههای مقاوم تشکیل شده
است .این محصول در برابر سایش و فرسایش بدلیل ویژگیهای فیزیکی،
مقاومت باالیی از خود نشان میدهد.
کاربردها:
از جمله کاربردهای آن درکف سازی کارخانجات و سالنهای صنعتی ،محیط
های ورزشی ،تفرجگاهها و سردخانهها ،نیروگاهها و پاالیشگاهها  ،ایستگاه های
مترو و راه آهن  ،فرودگاهها و بنادر ،مرمت کفهای قدیمی آسیب دیده می-
باشد.
ویژگیها:
دارای انبساط کنترل شده و بدون انقباض ،سهولت اختالط با آب ،حصول روانی
مطلوب بدون نیاز به مواد افزودنی ،سخت شدن سریع ،مقاوم در برابر سایش،
مقاوم در برابر ضربه ،اجرای سریع و آسان ،صرفه جویی در هزینهها ،کاهش گرد
و غبار بر روی سطوح ازجمله ویژگیهای این محصول است.
مشخصات فنی:
ویژگی
مقاومت فشاری
مقاومت خمشی
مقاومت به سایش

واحد
)Mpa(kg/cm2
)Mpa(kg/cm2
Cm2

تست  2۸روزه
(80)800
(10)100
2/2

روش آزمایش

ASTM-C-109-C109M-95

ASTM-C-348
DIN-52108

مالت سخت کننده بتن (پودر مقاوم کننده
مالتی)

شرح:
محصولی آماده برای استفاده متشکل از سنگدانههای مصنوعی معدنی و سیمانی
میباشد که به صورت خشکه پاشی بر روی سطوح تازه بتنی اجرا میشود حفاظتی
مداوم در برابر استفادههای متوالی ،ضربه و سایش را برای سطح بتنی ایجاد میکند.
کاربردها:
به گونه ای طراحی شده تا از بهینه کردن دوام در شرایطی که کف بتنی مورد تردد
متوسط یا سنگین قرار میگیرد و همچنین وقتی که ضد گرد و غبار بودن آن مد
نظر است ،اطمینان حاصل شود .
ویژگیها:
اجرای یک پارچه بر روی بتن تازه ،اجرای آسان ،اجرای سریع در نتیجه صرفه جویی
در وقت ،مقاومت آن در برابر فرسایش ،سایش و ضربه از بتن معمولی باالتر میباشد،
نفوذ ناپذیری باال در مقایسه با بتن در شرایط مساوی ،سطح نهایی غیر لغزنده،
نظافت آسان ،مقرون به صرفه ،بدون هیچ نیازی به نگهداری ،عمل کردی با دوام،
بعد از اجرا به جزیی از سازه تبدیل میگردد که نه طبله کرده و نه جدا میشود .

چسب خمیری
شرح:

چسب کاشی و سرامیک خمیری شرکت تحقیقات کاربردی مواد محک آزما بر پایه رزین های
پلیمری پایه آب ،پودرهای میکرونیزه معدنی و افزودنی های پلیمری غلظت دهنده جهت سطوح
دیواری داخلی و خارجی می باشد  ،مصرف چسب کاشی و سرامیک خمیری دارای انعطاف پذیری
خوبی بوده و کارایی بسیار باالیی برای نصب انواع کاشی ها در سطوح مختلف مانند کف ،
دیوارهای سالن ها و کاشی روی کاشی دارد .این چسب بصورت واتر پروف تولید شده و برای سازه
های در معرض جریان آب مانند استخرها ،سرویس های بهداشتی و مخازن کاربرد دارد .این چسب
سطحی نفوذ ناپذیر با مقاومت شیمیایی عالی در برابر نفوذ آب ،رطوبت و سایر مواد خورنده ایجاد
می کند.
کاربرد:

خواص و اثرات:



نصب کاشی در انواع سطوح سیمانی ،بتنی ،
کاشی و سنگ مصنوعی



جهت نصب انواع کاشی و سرامیک در
دیوارها  ،کف ها ،راه پله ها و پارکینگ ها



چسباندن انواع سنگ ،کاشی  ،سرامیک و
قرنیز



سازه هایی که نیاز به وزن کم تر دارند



افزایش مقاومت در برابر رطوبت



عدم ترک خوردن دراثر انقباض و انبساط



کاهش بار مرده ساختمان



صرفه جویی در وقت و نیروی انسانی



سهولت و سرعت در اجرا



افزایش فضای مفید ساختمان



امکان جابجایی کاشی و سرامیک تا چند دقیقه بعد از نصب
مشخصات فیزیکی و شیمیایی:
حالت فیزیکی
خمیر

رنگ
سفید

حالل
آب

وزن مخصوص
1/5g/cm3

چگالی
1/8Kg/Lit

یون کلر
ندارد

چسب کاشی وسرامیک
پودری
شرح:
چسب کاشی وسرامیک پودری یک چسب پایه سیمانی خاکستری رنگ می باشد .این
چسب بر اساس استاندارد های اروپا و با مقاومت و طول عمر باال طراحی گردیده است .به
دلیل تولید صنعتی و کنترل کیفیت مستمر ،دارای یکنواختی و کیفیت بسیار باالتری نسبت
به مالتهای سنتی است چسب کاشی وسرامیک پودری مخطوط آماده ،پایه سیمان است که
سطح نازکی از چسب کاشی ایجاد میکند.
کاربردها:
کار کردن با آنها فوق العاده راحت و آسان است .برای استفاده در محیط داخلی ساختمان،
برای استفاده در محیط داخلی و خارجی ساختمان و همچنین برای استفاده بر روی دیوارها
و پانل های گچی .
ویژگی ها:
قدرت چسبندگی باال.

قابل استفاده برروی سطوح افقی و عمودی.

سهولت استفاده و کارآیی باال.

قابل استفاده در استخرهای آب و نواحی قرارگیرنده زیر آب.

کافی بودن میزان کم آن و سرعت عمل اجرایی.

سبک بودن.

مقاومت کافی در مقابل لغزش.

قابل اجرا روی بتن  ,سیمان  ,مالت آهک.

مشخصات فنی:
قدرت چسبندگی
0/5 n/mm

چگالی
1/6 kg/ltr

مقاومت کششی
1/2مگاپاسکال

سطح پوشش
6-2کیلو گرم در هر متر
مربع

چسب بلوک
سیمانی

شرح:
چسب بلوک شرکت محک آزما مناسب جهت اتصال انواع بلوک سبک و همچنین تسطیح
سطوح داخلی و خارجی دیوارها و برای هموار کردن به کار میرود تا به کمک آن برای اجرای
نمای ساختمان یک زیر سطح هموار و مطلوب درست شود .با قدرت چسبندگی بسیار باال و
دارای ویژگیهای منحصر به فردی میباشد که از مقاومت ویژهای برخوردار است .چسب بلوک
نوعی چسب خمیری آماده به مصرف جهت دیوار چینی و تیغه کشی میباشد.
این نوع چسب به دلیل کیفیت فوق العاده و مزایای بسیار زیادی که دارد در سراسر جهان در
حال جایگزینی با مالت سنتی ماسه سیمان میباشد.
کاربردها:
برای نصب بلوک های سبک و پیش ساخته وهمچنین نصب انواع کاشی ،سرامیک و  ...بر روی
نما مختلف سیمانی و گچی و کاشی کاری و موزائیک کاری کف با استفاده از این محصول صورت
میگیرد.
ویژگی ها:
مناسب جهت ترمیم آسیب دیدگیهای عمیق بتن و مالت به عنوان جایگزینی مناسب ،جهت
اندود مالت ماسه سیمان در شرایط محیطی سخت بر روی انواع نما استفاده میگردد ،با توجه به
قیمت مناسب چسب بلوک سیمانی و مالت آماده ی آن در مصارف کوچک آپارتمانی کاربرد ویژه
ای دارد .
مشخصات فنی :
رنگ
خاکستری

چگالی
1/6 kg/ltr

وزن مخصوص
1/6 g/cm

یون کلر
ندارد

چسب سنگ پرسالنی

شرح:
چسب سنگ پرسالنی  ،جهت چسباندن سنگ های با جذب آب صفر (مطلق) مورد
استفاده قرار میگیرد ،کاشی کاری در بسترهایی که در معرض رطوبت هستند و همچنین
از جذب آب پایینی برخوردارند میتوان از این محصول ویژه استفاده نمود.
کاربردها:
چسباندن کاشی روی کاشی قدیمی  ،چسباندن کاشی بر رو سطوح گچی ،چوبی و یا
سنگی  ،سازه ای که دارای کششها ،انقباض و انبساط حجمی است ،بتن های پیش
ساخته که سطحی صاف دارند ،ساختمانی که نیاز به وزن کمتر و سرعت اجرایی باالیی
دارد.
ویژگی ها:
قدرت چسبندگی باال ،قابل استفاده برروی سطوح افقی و عمودی  ،سهولت استفاده و
کارآیی باال ،قابل استفاده در استخرهای آب و نواحی قرارگیرنده زیر آب ،کافی بودن
میزان کم آن و سرعت عمل اجرایی ،سبک بودن ،ضد آب و غیر سمی.
مشخصات فنی:
شکل ظاهری

چگالی پودر

چگالی خمیر

پودر سفید

1/6kg/m3

1/8kg/m3

ضخامت مناسب برا ی
اجرا
 5میلیمتر

چسب فوم

شرح:
چسب فوم شرکت محک آزما مالت پلیمری نازک و چسبنده با فرمول خاص جهت استفاده بر
روی سطوح فوم می باشد.
کاربردها:
چسب فوم ،حاوی مواد شیمیایی مخصوص جهت افزایش چسبندگی وکار پذیری آن است.
چسب فوم برای نصب انواع قطعات فشرده که به عنوان عایق حرارتی در نماهای داخلی و
خارجی استفاده میشود مناسب است.
ویژگیها:
بازسازی نماهای فرسوده ،بدون تخریب و با حفظ شرایط داخلی بنا ،نوسازی و بازسازی بنا با
هدف جلوگیری از اتالف انرژی ،نوسازی و بازسازی بنا با هدف پیوستگی کامل بین اجزاء نما،
نوسازی و بازسازی بنا با هدف جلوگیری از تخریب نما در مقابل خطرات ناشی از زلزله و تکا
نهای شدید ،نوسازی و بازسازی بنا با هدف سبک سازی و کاهش بار مرده ساختمان ،نوسازی
و بازسازی بنا با هدف سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی و حصول نتایج سریع ،نوسازی و
بازسازی بنا در مواضعی که استفاده از مصالح سنتی به دالیلی از جمله تهیه ،حمل ،دپو و
اجرا ،دشوار است.
مشخصات فنی:
رنگ
خاکستری

چگالی ماده خشک
1/75 kg/ltr

چالی ماده مرطوب

یون کلر

1/8 g/cm

ندارد

چسب الصاق یونولیت
( چسب چندمنظوره)

شرح :
چسب چند منظوره مالت بنایی نازک ،چسبنده و خشک با فرمول خاص است که برای
چسباندن ورقه های عایق ارگانیک روی سطوح غیرارگانیک (داخلی و خارجی) استفاده می
شود.
کاربردها:
محصولی پایه سیمانی با افزودنیهای شیمیایی و پلیمری، ،چسبندگی باال بدلیل دارا بودن مواد
پلیمری و مخصوص سهولت و سرعت عمل در نصب انواع یونولیت ،مقاومت و استحکام باال در
نگهداری یونولیت  ،جلوگیری از خوردگی یونولیت.
ویژگی ها:
مهمترین ویژگی های این ماده ایجاد چسبندگی قابل مالحظه در بتن یا مالت میباشد که خود
عامل افزایش چسبندگی بتن یا مالت جدید برروی بتن یا مالت اجرا شده است .همچنین می
توان ویژگیهای دیگری از جمله کاهش نفوذ ناپذیری بتن و مالت ،جلوگیری از ترک خوردن و
باد کردن ،افزایش مقاومت فشاری و افزایش عمر مفید سازه اشاره کرد.
مشخصات فنی:
رنگ محصول
سفید

نسبت ترکیب
 11لیتر برای  50کیلو
گرم

استاندارد
DIN,BS,ASTM

دانه بندی
 0-0/5میلیمتر

پالستر دکوراتیو سیمانی
(پالستر نمای سیمانی سفید)

شرح:
این محصول نوعی پوشش نیمه تزئین شده است .با استفاده از یک ماله مخصوص میتوان
تزئینات کالسیک بر روی آن ایجاد کرد .ضخامت آن تقریبا  ۷تا  3میلی متر بوده و در رنگ های
گوناگون عرضه میشود.
کاربردها:
نماسازی داخلی و خارجی ،ترمیم خرابی و نواقص بتن ،ساخت مجسمه و طرحهای حجم دار،
ساخت تابلو و پوشش های متنوع روی شومینه ها و کنار آسانسورها  ،ساخت تابلوهای دیواری،
زیباسازی پل های بتنی و دیوارهای خیابانها و اتوبانها ،زیباسازی دیوارهای البی ساختمانها و
مکانهای عمومی ،راه پلهها ،پارکینگ ها ،راهروی هتلها میباشد.
ویژگیها:
در مقابل بارندگی بخار آب ،یخبندان ،ضربات فیزیکی و سایش مقاوم میباشد  ،ترک بر نمی
دارد  ،رنگ آن نیز ثابت است ،به هیچ وجه از زیر سازی جدا نمی شود ،اجرای آسان دارد ،
استفاده از آن اقتصادی است  ،دارای پایه آبی بوده  ،لذا دوست محیط زیست است  ،به آسانی
تمیز می شود  ،اجازه تنفس به دیوار میدهد.
مشخصات فنی:
دانه بندی
2-0/8 mm

نسبت ترکیب
 11لیتر برای 50
کیلوگرم

پوشش تقریبی
 12متر به ازای هر 50
کیلو گرم و ضخامت
2/5میلیمتر

تراکم
1/8 kg/L

پالستر مینرال
(گرانولیتی)
شرح:
نمای مینرال یک عایق و پوشانندهی تزئینی شیک ،مدرن و مقاوم است .این محصول جهت
استفاده در نمای داخلی و خارجی ساختمان که دوام و پایداری بسیار زیادی دارد و از
مخلوط سنگ ریزه های معدنی (مرمر ،گرانیت ،کوارتز و … ).با رنگ های طبیعی به همراه
رزینهای صنعتی ،روان کنندهها و سایر آرایندههای دیگر تشکیل شده و پس از اجرا و
خشک شدن نمای سنگ گرانولیت به خود میگیرد .نمای مینرال قابلیت اجرا بر روی
تمامی سطوح اعم از؛ سیمان ،گچ ،چوب ،سنگ ،پالستیک ،شیشه فلز ،بتن ،ایرانیت ،مقوای
نازک و … .را دارد.
ویژگی ها:
زیبایی ،پایداری ،سبکی،قابلیت نگهداری و تعمیرات ارزانتر در انتخاب نوع نمای
ساختمانهای مختلف با کاربریهای مختلف ،اجرای سریع و صرفه جویی در زمان و نیروی
کار ،قابل اجرا بر روی کلیه سطوح صاف مانند سیمان ،دیوارهای کنفی و هرنوع سطح صاف
دیگر ،جلوگیری از هدر رفتن زمان و هزینه ،بادوام و مقاوم و بی خطر بودن در مقابل
خطرات زلزله ،عایق رطوبتی و مقاوم در برابر نفوذ آب میباشد.
کاربردها:
قابل اجرا در سطوح خارجی که با مواد معدنی ساخته شده است مانند سیمان بتن آهک
پنل های سیمانی بتنی و غیره......
و سطوح رنگ شده قدیمی و همچنین تزیین سطوح داخلی از جمله کاربردهای آن است.
مشخصات فنی:
مقاومت کششی

تست نفوذ پذیری

ASTM-C-C297

ASTM-E-331

تست مقاومت در
مقابل آب
ASTM-D-2247

مقاومت در برابر باران
شدید
بدون نفوذ آب

گچ پلیمری

گچ پلیمری با اضافه کردن پلیمرهای خاص به گچ تولید میشود و توسط دستگاه گ چ
پاش مورد استفاده قرار میگیرد .این نوع گچ ،ضایعات گچ سنتی را ندارد و برای پوشش
دهی دیوارهای داخلی و سقف ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد  .سرعت انجام عملیات
گچ کاری با گچ پاششی بسیار سریع تر از انجام آن به روش های سنتی و با دست می-
باشد  .این گچ پس از آن که بر روی سطح پاشیده شد ،بسیار سخت و محکم شده و به
میزان قابل توجهی در برابر رطوبت و حرارت مقاوم میشود .گچ پاششی بهترین انتخاب
برای پوشش ستون های بتنی و فلزی به شمار میآید و مقاومت فشاری آن در مقایسه با
گچ معمولی باالتر است.
مزایا






گیرش اولیه  8تا  16دقیقه ،گیرش ثانویه 25-30دقیقه
بدون نیاز به الک
مقاومت و سختی باال
قابلیت تولید در مش های  200 ،100و 300

آدرس :تهران شریف آباد ،شهرک صنعتی عباس آباد،بلوار ابن سینا  ،خیابان دوم
،پالک1399
کد پستی 33931۷9995:

شماره تماس 09121۷92504:
Email:info@mahakazma.com

