
شرکت محک آزما 



شرکت تحقیقات کاربردی مواد محک آزما

چشم انداز

بهشدهتمامهایهزینهکاهشراستایدرانگیزیشگفتنحوبهساختمانصنعتامروزه
آنشاخصمصادیقازیکیواستکردهپیداگرایشسازیصنعتیوشدنعلمیسمت
ازپرهیزوالباکیفییتآسان،اجرایویژگیبامصالحاینگونه.استساختمانینوینمصالح

شرکت.نمودخواهدجلوگیریچشمگیرینحوبهانرژیوسرمایهاتالفازموادرفتهدر
زیستفناوریاینپیشتازانازیکیعنوانبهداردافتخارآزمامحکموادکاربردیتحقیقات
متنوعمحصوالتارائهزمینهدروبودهکشورمهندسیوعمرانیجامعهخدمتدرسازگار،

صرفهباعثعمرانیهایپروژههزینهوزماندرکهنحویبهکاربردوسیعطیفباساختمانی
اآزممحکتجارینامباشرکتاینمحصوالت.داردفعالیتشود،ایمالحظهقابلجویی
.گرددمیارایه

درنهمچنیوساختمانصنعتدرشیمیاییفناوریبکارگیریباشرکتاینمحصوالت
واعانشاملمحصوالت،اینانواع.داردفراوانیکاربردنفتوپتروشیمیهمچونصنایعی
درزبندها،رطوبتی،هایعایقوبتنهایافزودنیانواعپالسترها،ها،چسبآماده،مالتهای

بهوجهتباکهاستامیدوارشرکتاین.استونفوذگرهاصنعتیروکشهایها،کنندهترمیم
اینازتریوسیعدامنههستند،مصالحگونهاینمتقاضیکهخودمخاطبانگستردهطیف

.بیفزایدخودفعالیتحوزهبرودهدپوششرامحصوالت



عایق ها 
ژل میکروسیلیس 

گروت آب بند
سیمان الستیکی دو جزئی
نفوذ گر کریستال شونده 

پودر آب بند کننده بتن

مقاوم کننده ها 
پودر مقاوم کننده مالتی

مالت بند کشی 
مالت پاششی 

مالت بنایی
مالت ترمیمی جهت زیرسازی

پودرسخت کننده کف  

چسب ها 
چسب خمیری 

چسب کاشی کف و دیوار
چسب بلوک سبک سیمانی

چسب کاشی پرسالن و گرانیت 
Xps چسب فوم

چسب ویژه اتصال فوم به دیوار 

پالسترها
پالستر نمای سیمانی سفید 

پالستر سیمانی رنگی 
پالستر مینرال

گچ پلیمری 
روکش سفید یونالیت 

روکش سفید ابزار های فومی 
مالت پوشش دهنده فوم قبل از رنگ آمیزی  



محصوالت
ژل میکروسیلیس

:شرح
وکمپذیرینفوذبند،آبباال،مقاومتباهایبتنساختدراستفادهبرعالوه
مقاومتهاینسبیارتقاءپالستیک،ترکهایکاهشکههاییبتندرباالدوام

کهشرایطیدرهمچنین.داردکاربردباشدمینظرمدبتنخمشیوکششی
رومیکژلازاستفادهاستدینامیکیمتناوببارهایوضربهمعرضدربتن

.شودمیتوصیهآزمامحکموادکاربردیتحقیقاتشرکتسیلیس
:کاربردها
،اپلهوهااسکلهدریا،سواحلدربتناجرایسیلیسمیکروژلکاربردهای

منبعومخازنتونلها،کانالها،سدها،بتنساختباال،مقاومتباهایبتنساخت
.باشدمینماسازیوسازیکفآب،

:هاویژگی
نگهدارییجایبهجابتن،ناپذییونفوذوشیمیاییفیزیکیهایمقاومتافزایش

ومحیطکارکنانوبهداشتازسالمتیحفاظتآسان،وراحتبسیارمصرفو
قاومتمافزایشبتن،تراکمافزایشآن،دوامافزایشوبتنکردنبندآبکار،
برابردرتنبمقاومتافزایشبتن،قلیاییمقاومتافزایشکلر،یوندرمقابلبتن
.باشدمیبتنسایشیمقاومتافزایشسولفات،یون

:مشخصات فنی 

یون کلرچگالیوزن مخصوصشکل ظاهری
محدوده استانداردg/cm342/02±1/0kg/ltr00/5±8/0ژل خاکستری



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 

این گروت در انواع مختلف به بازار عرضه می . مختلف مورد استفاده قرار می گیرد 
شود و از ویژگی آن می توان به سیالیت مناسب آن ، عدم جمع شدگی و آب 

از جمله کاربرد های گروت . انداختگی آن و مقاومت و زمان کاربری باال اشاره کرد 
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

(درجه سانتی گراد29تا 10از )کاربرد در دماهای مختلف 
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 

مقاومت 
کششی 

مقاومت
چسبندگی 

وزن 
مخصوص 

سخت شدن 
25نهایی در 

درجه سانتی 
گراد 

میزان آب به 
پودر 

شکل ظاهری 

5/2 MPa 60 MPa 2200
kg/m3

ساعت 8-2 لیتر برای5-4
کیلو 25

پودری طوسی 



سیمان الستیکی دو جزئی

ورتصبهکهاستسیمانیجزءدوشده،اصالحپلیمرپذیرانعطافسیمانیپلیمر
انعطاف.داردمالتوبتنازمحافظتبرایآبضدایالیهشود،میاستفادهمایع

میمحصولاینهایویژگیازترکهاپوششقدرتودوامعالی،چسبندگیپذیری،
عایق،دریاییهایسازهمختلف،سیمانیسطوحدرتوانمیراسیمانیباشدکپلیمر

اربک...وآبمخازنها،استخرهاسقفمرطوب،مناطقبندیعایقزمینها،زیربندی
.برد

:مزایا

درادهاستفبودن،سمیغیرعالی،انعطافوکششبهتوانمیمحصولاینمزایایاز
.نموداشارهآنآساناجرایوعالیچسبندگیشرب،آبمخازن

:مشخصات فنی

مقاومت کششی نفوذ آب  چگالی  نوع

40%> صفر 2 kg/ltr مقدار 

ASTM 412 BS 12390-8 BS EN12350-6 استاندارد 



نفوذگرکریستال شونده 

مواد.باشدمیتبلورطریقازآبضدشونده،کریستالنفوذگرمحصولاین
ودهشآزادآهکبهشوندهکریستالنفوذگردررفتهکاربهفعالشیمیایی

هایبلورازایمجموعهودادهپوششرابتنظریفترکهایدرموجودرطوبت
ورکهاتبهآببیشترورودازهابلوراین.دهدمیتشکیلراآبدرمحلولغیر

.کندمیجلوگیریانقباضات

خازن،ممانندمختلفیبتنیعناصرردرتوانمیراشوندهکریستالنفوذگر
.ردکاستفاده...وآسانسورچالهها،تونلشنا،استخرهایها،حوضزیرزمینها،

:نموداشارهذیلمواردبهتوانمیمحصولاینمزایایاز

هستندتماسدرآشامیدنیآبباکهبخشهاییدراستفادهقابل

ندارداستفادهازقبلکردنترازبهنیازی

داردزیرینطبقاتدرمنفیفشارکهایدیوارهبرایمناسب

میدهدتشکلیسطحیزیرغشایاجراازپسمحصولاین

مشخصات فنی:

مقدار 
کلرید

جلوگیری 
از نفوذ آب

ph چگالی بتن نوع

صفر %90بیش از  12-11 7/1

KG/LTR

مقدار 



پودر آب بند کننده بتن 

:شرح
ومطمئنبندیآبسیستمآزمامحکموادکاربردیتحقیقاتشرکتبتنکنندهبندآبپودر

وتشکیل.دباشمیآبفراریاونشترطوبت،کنترلبرایسیمانیموادیاوبتنیسطوحدائمی
دنشمسدودباعثهاترکریزومویینههایلولهداخلدرمحلولغیرهایکریستالتوسعه
بندیآبراآنسازهعمرپایانتاونمودهجلوگیریآبنشتوعبورازوشدههاآندائمی

نمایدمی
:کاربردها

مخازنبتنبندیآبسیمان،وماسهاندودهایساخته،پیشوایسازههایبتنبندیآب
باتماسدرهایسازهسایروحائلدیوارهایها،خانهتصفیهسدها،نماها،آباستخرها،آب،
.باشدمیسیمانیپایههایمالتبندیآبآب،

:ومزایاخواص
-میسختبسرعترطوبتوآبباتماسدراست،بصرفهمقرونوآسانمحصولایناجرای

لاعماقابلمرطوبسطوحرویبراست،مقاومقویهیدرواستاتیکفشارهایبرابردرشود،
فاقدکند،میتحملرابار13تافشارواستمقاومآبمنفیومثبتفشاربرابردراست،

41تادمائیتغییراتیاوشبنمیخبندان،،آرماتورهازدگیزنگمقابلدرباشد،میکلراید
.مایدنمیمحافظتمحلولنیتراتهایوسولفاتهاکلرایدها،باشد،میمقاومسانتیگراددرجه

:مشخصات فنی

یون کلروزن مخصوصچگالیشکل ظاهری

در محدوده استاندارد1kg/ltr1/1gr/cm3پودر سفید رنگ



محصوالت

رفمصهنگامدروشودمیعرضهپودربصورتکهآزمامحکشرکتسیمانیپایهمالت
برمحصولاین.شودمیتولیدمختلفومتنوعهایرنگدر.گرددمیمخلوطآببا

.باشدمیکنترلتحتISIRI-12494شمارهبهایرانملیاستانداردمبنای

وکاشیمیانمیلیمتر5تاهایفاصلهبندکشیبرایآزمامحکشرکتبندکشیپودر
استفادهساختمانخارجوداخلدرکفودیواررویبرشدهنصبسنگوسرامیک

رابربدرمقاوماجرا،سرعتوسهولتزیاد،چسبندگینظیرویژگیهاییدارایوشودمی
رطوبتوآببرابردرمقاومباال،کنندگیپرقدرتکردن،تمیزدرسهولتوسایش،ترک
باشدمی

مالت بندکشی

ضخامت بلند  مواد افزودنی  مواد چسبنده  طاهری شکل

میلی متر5-0 پلیمر در آب سیمان  پودری 



مالت پاششی

بهانیساختممختلفمصالحاتصالبرایچسبندهایمادهآزمامحکشرکتپاششیمالت
دیگریکبهمختلفقطعاتچسباندنباکهداردخمیریحالتیمادهاین.استیکدیگر
نایتولیددر.کندمیفراهم…ونماکاریاندودکاری،بندکشی،برایمناسببستری

برایمناسبجایگزینیرواینازشود،میاستفادهریزدانهمعدنیموادوسیمانازمحصول
آزمامحکشرکتپاششیمالتازاستفادهبرای.آیدمیشماربهسنتیسیمانیهایمالت
رویبرراآنشکل،خمیریمخلوطایجادازپسوکردمخلوطآبباراپودراستکافی

نماییساختمانیهایمالتسایربرخالفمالتاین.نموداستفادهشدهپرداختسطوح
استفادهنیزساختماننمایبرایآنازدلیلهمینبهکند،میایجادزیبابسیارویکدست

.شودمی

:مزایا

توان با آن کار کرداین محصول وزن بسیار سبکی دارد و به راحتی می.

شودمقاومت این محصول در برابر خمش و فشار بسیار باالست و دچار آسیب نمی.

 در . کندوارد نمیمالت پاششی شرکت محک آزماگرما و سرما هیچ آسیبی به سطوح
قام واقع این محصول در برابر تغییرات آب و هوایی و انبساط و انقباض ناشی از آن م

.است

حی شود در مقایسه با سایر مصالای که صرف اجرای آن میقیمت این محصول و هزینه
.تر استگیرند مقرون به صرفهکه برای نماکاری مورد استفاده قرار می



مالت بنایی 

.رودیمکاربهبلوکوآجرانواعچسباندنبرایکهاستسیمانیپایهمالتیک،بناییمالت
وطمخلآببامصرفازقبلکهاستچسبانندهوافزودنیمواد,سنگدانهازمخلوطیمالتاین
,کلسیمسیلیکاتآجر,رسیآجرمثلبناییقطعاتبیشترچسباندنبرایمالتاین.شودمی

برآزمامحکشرکتبناییمالت.شودمیاستفادهلیکاهایبلوکوبتنیبلوکوسیمانیبلوک
.استمنطبق۷06-2شمارهبهملیاستانداردالزامات

استفادهقابلسانتیگراددرجه5حداقلدمایتاوخشکوگرمشرایطبرایبناییمالت
.دگیرقرارشدیدبارانمعرضدرروزیکمدتبهنبایدمالتاینباشدهبناساختمان.است

:مزایا

با.اشدبمیکاراجرایدرسرعتوباالکاراییکیفیت،بهبودمصرف،کاهشبناییمالتمزیت
یزنهاآجرکاریعمودیبندتامیشودفراهمآنامکانساختمانی،آمادهبناییمالتازاستفاده

.شودانجام

شخصات فنی محصولم

مقاومت فشاری 
روز2۸در 

زمان مصرف آب مورد نیاز رنگ

مگا پاسکال12 ساعت با توجه به 2تا1از 
درجه حرارت

کیلوگرم 30لیتر برای 5
مالت

خاکستری روشن



:شرح
استاختهسپیشومناسبشنیسیمانیمالتنوعیکارینازکپوششکنندهترمیمپالستر

یاوکاریگچدرتوانمیهمچنینمالتایناز.رودمیبکاربیرونیوداخلیمصارفبرایکه
ایبتونهامانندهستندپورتلندسیمانداراییکههایقسمترویبرموضعیتعمیرات
.کرداستفادهشدهپاشیدهدوغابهاآنرویبرکهسطوحی
:کاربردها

کردنپربتن،سطحمنافذوهاتخلخلکردنپرشدگی،جمعازحاصلهایترکترمیم
ها،ولتبحفرهکردنپرمصرف،رساندنحداقلبهوسطوحتسطیحتزریقعمالتازباقیمانده

.گیریقالبازحاصلمنافذکردنپر
:هاویژگی

،آببخارپخشقابلیتبا،آبهیدرواستاتیکفشاربرابردرمقاوم،آببرابردرناپذیرنفوذ
درمیلیمتر3۷تا3ضخامتبااعمالقابل،کنندگیترمیمخودخاصیتدارایآساناعمال

.باشدمیمرطوبسطوحبراعمالقابل،الیهیک

مالت ترمیمی

:فنیمشخصات

شکل 
ظاهری

پودری

نسبت 
ترکیب

ه لیتر ب6
25ازای 

مکیلو گر
مدت 

زمان کار
ک تقریبا ی
ساعت

عمل 
آوری

ساعت 48
بعد از 

اجرا



پودرسخت کننده کف

:شرح
شدهتشکیلمقاومهایسنگدانهازکهمصرفآمادهپودریخشکمخلوط

ی،فیزیکهایویژگیبدلیلفرسایشوسایشبرابردرمحصولاین.است
.دهدمینشانخودازباالییمقاومت

:کاربردها
محیطصنعتی،هایسالنوکارخانجاتسازیدرکفآنکاربردهایجملهاز

ایهایستگاه،هاپاالیشگاهوهانیروگاهها،سردخانهوهاتفرجگاهورزشی،های
-میدیدهآسیبقدیمیهایکفمرمتبنادر،وهافرودگاه،آهنراهومترو

.باشد
:هاویژگی

روانیحصولآب،بااختالطسهولتانقباض،بدونوشدهکنترلانبساطدارای
ش،سایبرابردرمقاومسریع،شدنسختافزودنی،موادبهنیازبدونمطلوب

ردگکاهشها،هزینهدرجوییصرفهآسان،وسریعاجرایضربه،برابردرمقاوم
.استمحصولاینهایویژگیازجملهسطوحرویبرغبارو

:فنیمشخصات

روش آزمایشروزه2۸تست واحدویژگی
Mpa(kg/cm2)(800)80ASTM-C-109-C109M-95مقاومت فشاری

Mpa(kg/cm2)(100)10ASTM-C-348مقاومت خمشی

Cm22/2DIN-52108مقاومت به سایش



پودر مقاوم کننده )مالت سخت کننده بتن 
(مالتی

:شرح
انیسیمومعدنیمصنوعیهایسنگدانهازمتشکلاستفادهبرایآمادهمحصولی

فاظتیحشودمیاجرابتنیتازهسطوحرویبرپاشیخشکهصورتبهکهباشدمی
.کندمیایجادبتنیسطحبرایراسایشوضربهمتوالی،هایاستفادهبرابردرمداوم

:کاربردها
تردددموربتنیکفکهشرایطیدردوامکردنبهینهازتاشدهطراحیایگونهبه

مدنآبودنغباروگردضدکهوقتیهمچنینوگیردمیقرارسنگینیامتوسط
.شودحاصلاطمیناناست،نظر

:هاویژگی
وییجصرفهنتیجهدرسریعاجرای،آساناجرایتازه،بتنرویبرپارچهیکاجرای

باشد،یمباالترمعمولیبتنازضربهوسایشفرسایش،برابردرآنمقاومتوقت،در
غزنده،لغیرنهاییسطحمساوی،شرایطدربتنبامقایسهدرباالناپذیرینفوذ

ام،دوباکردیعملنگهداری،بهنیازیهیچبدونصرفه،بهمقرونآسان،نظافت
.دشومیجدانهوکردهطبلهنهکهگرددمیتبدیلسازهازجزییبهاجراازبعد



:شرح

هایرزینپایهبرآزمامحکموادکاربردیتحقیقاتشرکتخمیریسرامیکوکاشیچسب
طوحسجهتدهندهغلظتپلیمریهایافزودنیومعدنیمیکرونیزهپودرهایآب،پایهپلیمری
یپذیرانعطافدارایخمیریسرامیکوکاشیچسبمصرف،باشدمیخارجیوداخلیدیواری
،فکمانندمختلفسطوحدرهاکاشیانواعنصببرایباالییبسیارکاراییوبودهخوبی

سازهبرایوشدهتولیدپروفواتربصورتچسباین.داردکاشیرویکاشیوهاسالندیوارهای
چسباین.داردکاربردمخازنوبهداشتیهایسرویساستخرها،مانندآبجریانمعرضدرهای

ایجادندهخورموادسایرورطوبتآب،نفوذبرابردرعالیشیمیاییمقاومتباناپذیرنفوذسطحی
.کندمی

:اثراتوخواص

رطوبتبرابردرمقاومتافزایش

انبساطوانقباضدراثرخوردنترکعدم

ساختمانمردهبارکاهش

انسانینیرویووقتدرجوییصرفه

اجرادرسرعتوسهولت

ساختمانمفیدفضایافزایش

نصبازبعددقیقهچندتاسرامیکوکاشیجابجاییامکان

:کاربرد

نیبتسیمانی،سطوحانواعدرکاشینصب،
مصنوعیسنگوکاشی

درسرامیکوکاشیانواعنصبجهت
هاپارکینگوهاپلهراهها،کف،دیوارها

وسرامیک،کاشیسنگ،انواعچسباندن
قرنیز

دارندترکموزنبهنیازکههاییسازه

چسب خمیری 

:مشخصات فیزیکی و شیمیایی

یون کلرچگالیوزن مخصوصحاللرنگحالت فیزیکی
ندارد1/5g/cm31/8Kg/Litآبسفیدخمیر



چسب کاشی وسرامیک 
پودری

:شرح
ینا.باشدمیرنگخاکستریسیمانیپایهچسبیکپودریوسرامیککاشیچسب
هب.استگردیدهطراحیباالعمرطولومقاومتباواروپاهایاستاندارداساسبرچسب
نسبتباالترییاربسکیفیتویکنواختیدارایمستمر،کیفیتکنترلوصنعتیتولیددلیل

کهتاسسیمانپایهآماده،مخطوطپودریوسرامیککاشیچسباستسنتیمالتهایبه
.کندمیایجادکاشیچسبازنازکیسطح

:کاربردها
ان،ساختمداخلیمحیطدراستفادهبرای.استآسانوراحتالعادهفوقآنهاباکردنکار

وارهادیرویبراستفادهبرایهمچنینوساختمانخارجیوداخلیمحیطدراستفادهبرای
.گچیهایپانلو

:هاویژگی
باالچسبندگیقدرت.
عمودیوافقیسطوحبررویاستفادهقابل.
باالکارآییواستفادهسهولت.
آبزیرقرارگیرندهنواحیوآباستخرهایدراستفادهقابل.
اجراییعملسرعتوآنکممیزانبودنکافی.
بودنسبک.
لغزشمقابلدرکافیمقاومت.
آهکمالت,سیمان,بتنرویاجراقابل.

:فنیمشخصات

سطح پوششمقاومت کششیچگالیقدرت چسبندگی
0/5 n/mm1/6 kg/ltr1/2رمتهردرگرمکیلو2-6مگاپاسکال

مربع



چسب بلوک 

سیمانی

:شرح
تسطیحهمچنینوسبکبلوکانواعاتصالجهتمناسبآزمامحکشرکتبلوکچسب
اجرایبرایآنکمکبهتارودمیکاربهکردنهمواربرایودیوارهاخارجیوداخلیسطوح
وباالبسیارچسبندگیقدرتبا.شوددرستمطلوبوهموارسطحزیریکساختماننمای
بلوکچسب.استبرخوردارایویژهمقاومتازکهباشدمیفردیبهمنحصرهایویژگیدارای
.باشدمیکشیتیغهوچینیدیوارجهتمصرفبهآمادهخمیریچسبنوعی

درنجهاسراسردرداردکهزیادیبسیارمزایایوالعادهفوقکیفیتدلیلبهچسبنوعاین
.باشدمیسیمانماسهسنتیمالتباجایگزینیحال

:کاربردها
رویرب...وسرامیککاشی،انواعنصبوهمچنینساختهپیشوسبکهایبلوکنصببرای
صورتولمحصاینازاستفادهباکفکاریموزائیکوکاریکاشیوگچیوسیمانیمختلفنما

.میگیرد

:هاویژگی
جهتمناسب،جایگزینیعنوانبهمالتوبتنعمیقهایدیدگیآسیبترمیمجهتمناسب

بهتوجهباگردد،میاستفادهنماانواعرویبرسختمحیطیشرایطدرسیمانماسهمالتاندود
ویژهدکاربرآپارتمانیکوچکمصارفدرآنیآمادهمالتوسیمانیبلوکچسبمناسبقیمت

.داردای

:فنیمشخصات

یون کلروزن مخصوصچگالیرنگ
1/6خاکستری kg/ltr1/6 g/cmندارد



چسب سنگ پرسالنی

:شرح
مورد(مطلق)صفرآبجذبباهایسنگچسباندنجهت،پرسالنیسنگچسب

مچنینهوهستندرطوبتمعرضدرکهبسترهاییدرکاریکاشیگیرد،میقراراستفاده
.نموداستفادهویژهمحصولاینازتوانمیبرخوردارندپایینیآبجذباز

:کاربردها
یاوچوبیگچی،سطوحروبرکاشیچسباندن،قدیمیکاشیرویکاشیچسباندن

پیشهایبتناست،حجمیانبساطوانقباضها،کششدارایکهایسازه،سنگی
االییباجراییسرعتوکمتروزنبهنیازکهساختمانیدارند،صافسطحیکهساخته

.دارد
:هاویژگی
وفادهاستسهولت،عمودیوافقیسطوحبررویاستفادهقابلباال،چسبندگیقدرت

ودنبکافیآب،زیرقرارگیرندهنواحیوآباستخرهایدراستفادهقابلباال،کارآیی
.سمیغیروآبضدبودن،سبکاجرایی،عملسرعتوآنکممیزان

:فنیمشخصات

ضخامت مناسب برا یچگالی خمیرچگالی پودرشکل ظاهری
اجرا

میلیمتر1/6kg/m31/8kg/m35پودر سفید



چسب فوم

:شرح
بردهاستفاجهتخاصفرمولباچسبندهونازکپلیمریمالتآزمامحکشرکتفومچسب

.باشدمیفومسطوحروی
:کاربردها

.استآنپذیریوکارچسبندگیافزایشجهتمخصوصشیمیاییموادحاویفوم،چسب
وداخلینماهایدرحرارتیعایقعنوانبهکهفشردهقطعاتانواعنصببرایفومچسب

.استمناسبشودمیاستفادهخارجی
:هاویژگی

بابنابازسازیونوسازیبنا،داخلیشرایطحفظباوتخریببدونفرسوده،نماهایبازسازی
نما،جزاءابینکاملپیوستگیهدفبابنابازسازیونوسازیانرژی،اتالفازجلوگیریهدف

تکاوزلزلهازناشیخطراتمقابلدرنماتخریبازجلوگیریهدفبابنابازسازیونوسازی
ازینوسساختمان،مردهبارکاهشوسازیسبکهدفبابنابازسازیونوسازیشدید،نهای

وازینوسسریع،نتایجحصولواجراییعملیاتبهبخشیدنسرعتهدفبابنابازسازیو
ودپوحمل،تهیه،جملهازدالیلیبهسنتیمصالحازاستفادهکهمواضعیدربنابازسازی

.استدشواراجرا،
:فنیمشخصات

یون کلرچالی ماده مرطوبچگالی ماده خشکرنگ

1/75خاکستری kg/ltr1/8 g/cmندارد



چسب الصاق یونولیت
(چسب چندمنظوره) 

:شرح
برایکهاستخاصفرمولباخشکوچسبندهنازک،بناییمالتمنظورهچندچسب

میاستفاده(خارجیوداخلی)غیرارگانیکسطوحرویارگانیکعایقهایورقهچسباندن
.شود

:کاربردها
موادبودندارابدلیلباال،چسبندگیپلیمری،وشیمیاییهایافزودنیباسیمانیپایهمحصولی
دراالباستحکامومقاومتیونولیت،انواعنصبدرعملسرعتوسهولتمخصوصوپلیمری

.یونولیتخوردگیازجلوگیری،یونولیتنگهداری
:هاویژگی

خودکهباشدمیمالتیابتندرمالحظهقابلچسبندگیایجادمادهاینهایویژگیمهمترین
مینهمچنی.استشدهاجرامالتیابتنبررویجدیدمالتیابتنچسبندگیافزایشعامل
وخوردنترکازجلوگیریمالت،وبتنناپذیرینفوذکاهشجملهازدیگریهایویژگیتوان

.کرداشارهسازهمفیدعمرافزایشوفشاریمقاومتافزایشکردن،باد
:فنیمشخصات

دانه بندیاستانداردنسبت ترکیبرنگ محصول

کیلو 50لیتر برای 11سفید
گرم

DIN,BS,ASTM0/5-0میلیمتر



پالستر دکوراتیو سیمانی 
(دپالستر نمای سیمانی سفی)

:شرح
توان یبا استفاده از یک ماله مخصوص م. این محصول نوعی پوشش نیمه تزئین شده است

میلی متر بوده و در رنگ های 3تا ۷ضخامت آن تقریبا . کردتزئینات کالسیک بر روی آن ایجاد
.شودگوناگون عرضه می

:کاربردها
های حجم دار، نماسازی داخلی و خارجی، ترمیم خرابی و نواقص بتن، ساخت مجسمه و طرح

اری، روی شومینه ها و کنار آسانسورها ، ساخت تابلوهای دیوساخت تابلو و پوشش های متنوع
ها و اندیوارهای البی ساختمها، زیباسازیها و اتوبانزیباسازی پل های بتنی و دیوارهای خیابان

.باشدها میها، پارکینگ ها، راهروی هتلهای عمومی، راه پلهمکان
:هاویژگی

رک بر نمی باشد ، تدر مقابل بارندگی بخار آب، یخبندان، ضربات فیزیکی و سایش مقاوم می
به هیچ وجه از زیر سازی جدا نمی شود، اجرای آسان دارد ، دارد ، رنگ آن نیز ثابت است،

انی زیست است ، به آساستفاده از آن اقتصادی است ، دارای پایه آبی بوده ، لذا دوست محیط
.دهدتمیز می شود ، اجازه تنفس به دیوار می

:مشخصات فنی

تراکمپوشش تقریبینسبت ترکیبدانه بندی
2-0/8 mm11 50لیتر برای

کیلوگرم
50متر به ازای هر 12

کیلو گرم و ضخامت 
میلیمتر2/5

1/8 kg/L



پالستر مینرال 
(گرانولیتی)

:شرح
جهتمحصولاین.استمقاومومدرنشیک،تزئینییپوشانندهوعایقیکمینرالنمای

ازوداردزیادیبسیارپایداریودوامکهساختمانخارجیوداخلینمایدراستفاده
راههمبهطبیعیهایرنگبا(.…وکوارتزگرانیت،مرمر،)معدنیهایریزهسنگمخلوط

واجراازپسوشدهتشکیلدیگرهایآرایندهسایروهاکنندهروانصنعتی،هایرزین
یروبراجراقابلیتمینرالنمای.می گیردخودبهگرانولیتسنگنمایشدنخشک
مقوایت،ایرانیبتن،فلز،شیشهپالستیک،سنگ،چوب،گچ،سیمان،از؛اعمسطوحتمامی
.داردرا.…ونازک

:هاویژگی
نماینوعانتخابدرترارزانتعمیراتونگهداریسبکی،قابلیتپایداری،زیبایی،

وینیروزماندرجوییصرفهوسریعاجرایمختلف،هایکاربریبامختلفساختمانهای
صافحسطهرنوعوکنفیدیوارهایسیمان،مانندصافسطوحکلیهرویبراجراقابلکار،

مقابلدربودنخطربیومقاوموبادوامهزینه،وزمانرفتنهدرازجلوگیریدیگر،
.باشدمیآبنفوذبرابردرمقاومورطوبتیعایقزلزله،خطرات

:کاربردها
آهکبتنسیمانماننداستشدهساختهمعدنیموادباکهخارجیسطوحدراجراقابل
......غیرهوبتنیسیمانیهایپنل

.استآنکاربردهایجملهازداخلیسطوحتزیینهمچنینوقدیمیشدهرنگسطوحو

:فنیمشخصات

تست مقاومت در تست نفوذ پذیریمقاومت کششی
مقابل آب

ن مقاومت در برابر بارا
شدید

ASTM-C-C297ASTM-E-331ASTM-D-2247بدون نفوذ آب



گچ پلیمری

چگدستگاهتوسطوشودمیتولیدگچبهخاصپلیمرهایکردناضافهباپلیمریگچ
وششپبرایونداردراسنتیگچضایعات،گچنوعاین.گیردمیقراراستفادهموردپاش
عملیاتانجامسرعت.گیردمیقراراستفادهموردساختمانسقفوداخلیدیوارهایدهی
-میدستباوسنتیهایروشبهآنانجامازترسریعبسیارپاششیگچباکاریگچ

بهوشدهمحکموسختبسیارشد،پاشیدهسطحرویبرکهآنازپسگچاین.باشد
خابانتبهترینپاششیگچ.شودمیمقاومحرارتورطوبتبرابردرتوجهیقابلمیزان
باهمقایسدرآنفشاریمقاومتوآیدمیشماربهفلزیوبتنیهایستونپوششبرای
.استباالترمعمولیگچ

مزایا

دقیقه25-30ثانویهگیرشدقیقه،16تا8اولیهگیرش
الکبهنیازبدون
باالسختیومقاومت
300و100،200هایمشدرتولیدقابلیت



تهران شریف آباد ،شهرک صنعتی عباس آباد،بلوار ابن سینا ، خیابان دوم : آدرس
1399،پالک

09121۷92504:شماره تماس 

Email:info@mahakazma.com

33931۷9995:کد پستی 


