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تولید محصوالت دانش بنیان صنعت ساختمان
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شرکت مهندسی تولیدی دانش بنیان دژآبسنگ با نام تجاری داسکو از سال ۱۳۸۳ فعالیت خود را در 

زمینه تولید و ارائه محصوالت نوین شیمیایی و خدمات مهندسی از قبیل مواد افزودنی بتن و مالت ،

آببندی و نشتی گیری ، مرمت و بهسـازی سازه ها ، پوششـهای محافظتی و ضد خوردگی ،کفپوش ،

رنگ ، عایق و پوششهای صنعتی و ضداسید معدنی و پلیمری در صنایع ساختمان ، نفت و گاز ، آب 

این شرکت با کسـب مدال نقره جهانی در مســابقات مخترعین دنیا در سال ۲۰۲۲ در کشــور سوئیس

در جهت رفع مشـکالت و موانع پروژهها برای کارفرمایان و مهندسین  همواره با نوآوریها و ابداعات خود

و فن آوری نهاد ریاست جمهوری  راهگشـــای آنان بوده و دارای تا�دیه دانش بنیان از معاونت علمی

     به سبب اختراعات و بومی سازی های دانش روز در تولید محصوالت نوین صنعت ساختمان می باشد .   

 

با توجه به  توانمندی تولید و ارائه محصوالت متنوع تخصصی در مجموعه دانش بنیان داسکو و امکان

تحقیق و شناسایی نیاز فنی مهندسین و کارفرمایان در پروژه های مختلف با هدف بهینه سازی و انطباق

محصوالت بر اساس نیازهای واقعی موجود ، خدمات بازرسی مهندسی و ارائه راهکارها بر اساس ضوابط 

و آ�ن نامه های مرتبط از جمله خدمات تخصصی مهندسی و تولید سفارشی قابل ارائه می باشد . 

 

و فاضالب ، دارویی و بهداشتی ، خودرویی ، ورزشی ، نظامی و ... پرداخته است . 



معرفی خدمات و کاربرد محصوالت داسکو  

آببندی استخر ، مخازن و تصفیه خانه های آب و فاضالب ، مخازن و تاسیسات نفت و خطوط

انتقال کلیه سیاالت شیمیایی

آببندی و نشتی گیری چاله آسانسور ، پارکینگ ، تونل و سازه های زیرزمینی ، گود ساختمانها

و ترانشه ها و حذف نفوذ آبهای زیرزمینی

تثبیت خاک ، ایجاد پرده آببند ، جلوگیری از نشت آب به داخل گودها ، مقاوم سازی بستر

خطوط لوله انتقال آب و فاضالب

طراحی و تولید مالتها و محصوالت ترمیمی و محافظتی با قابلیت اجرا در زیر آب با هدف

بهسازی سازه های دریایی و محافظت در برابر خوردگی آب دریا

اختراع بتن و گچ فوق سبک متخلخل به روش القایی و کامال عایق صوت و حرارت با قابلیت

 ایستایی بسیار باال در آتش

اختراع ماده تحکیم ساز و آببند کننده انواع خاک ، زمینهای باتالقی و دوغاب سیمانی و

تبدیل آنها به توده های سخت 

آببندی دائمی سطوح کاشیکاری شده ، موزا�کی و سنگی استخر ، جکوزی ، آبنما ، حمام

و سرویسهای بهداشتی و ... بدون تخریب سطح 

نسل جدید عایقهای رطوبتی جایگزین ایزوگام و قیر و گونی با قابلیت رنگ آمیزی و نصب

کاشی و سرامیک روی آنها

شوره زدایی ، حذف نم و رطوبت موجود در ساختمانها و جلوگیری از پوسته شدن رنگ ، 

کفپوش و پوشش های سطحی

افزودنیهای بتن و مالت آببند فشار مثبت و منفی با قابلیت افزایش مقاومتهای مکانیکی

و خواص مورد انتظار از آنها

طراحی و تولید پوششهای نوین مهندسی با قابلیت اجرای سریع به منظور مقاوم سازی

ساختمانها و بناها در برابر زلزله

تبدیل بتنهای قدیمی و نو به کفپوشهای ماندگار بتنی با روش گلیزینگ و ایجاد سطوح

صاف و صیقلی دکوراتیو ماندگار  

پوششهای پلیمری و معدنی ضد اسید با مقاومت شیمیایی بسیار باال در برابر عوامل خورنده

شیمیایی و تحمل دمای باال

کفپوشهای معدنی و پلیمری با مقاومت های مکانیکی بسیار باال ، ضد سایش و ضد حریق

جهت استفاده در صنایع خاص

انواع پوشش و کفپوشهای اپوکسی جهت استفاده در کارخانجات ، صنایع شیمیایی ، 

پارکینگها ، صنایع غذلیی و دارویی

از بین بردن نم و رطوبت و محافظت از ابنیه با قابلیت استفاده در ابنیه تاریخی و دارای تا�دیه

 از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 

نانو نفوذگرهای سیلیکاتی دائمی محافظ سطوح مصالح ساختمانی با قابلیت شوره زدایی ،

رنگ نمای تابشی عایق حرارت و رطوبت با قابلیت کاهش ۵۰ درصدی انتقال گرمای حاصل

از تابش نورخورشید مناسب مناطق گرمسـیری و باران خیز با قابلیت خودشویندگی و عدم

جذب گرد و غبار و امکان استفاده در نما به صورت پوشش بافت دار و جایگزین کنیتکس

انواع پلی اوره سرد و گرم جهت استفاده در کفپوش های صنعتی و پارکینگ ، ایزوالسیونهای

رطوبتی سطوح ، مقاوم سازی ساختمانها در برابر زلزله و انفجار ، پوشش مخازن و سازه ها

در برابر آالینده های شیمیایی ، نفت و مشتقات نفتی

طراحی فونداسیون های سریع االحداث به منظور سـاخت ویال و محوطه سـازی در زمینهای

ساحلی و شنی غیر قابل ساخت و بستر سازی احداث ابنیه ، راه و ... در خاکهای روان و نرم 



آببندی و نشتی گیری بتن

مالتهای ترمیمی و خمیر کاشت

چسب بتن ، چسب کاشی و پودر بندکشی



پا�ن بودن کیفیت سـازه های بتنی به دالیل مختلف و نفوذ پذیری باال در برابر آب ، مواد شــیمیایی

مخرب ، فاضـالب ، یونهای آزاد در محیط و یا قرارگیری سـازه در مجاورت آب دریا فاضـالب و یا آبهای

زیرسطحی ، تماس مسـتقیم بتن با بســترهای حاوی امالح ، سولفات و یونهای آزاد مخرب و نیز عدم

استفاده از افزودنیهای مناسب بهمراه نظارت بر اصول مصـرف و عمل آوری پس از آن ، امتناع از اعمال

پوششهای الزم به منظور محافظت از سازه در زمان احداث آن ، از مهمترین دالیل تخریب و کاهش عمر

سازه های بتنی میباشد .  

ترمیم و اصالح سطوح بتنی در محیطهای خیس و خشـک و بدون محدودیت ضخامت ، اعمال خاصیت آببندی

دائمی از هر دو ســطح مثبت و منفی در عمق بتن ، جلوگیری از ادامه روند خوردگی و تخریب ایجاد شـــده در

آرماتورها و المانهای فلزی و یا بتنی و ترمیم و تقویت آنها با استفاده از محصوالت و تکنیکهای اجرایی این شرکت

و با هدف ایجاد دوام و پایداری سازه های موجود و کاهش هزینه های نگهداری پروژه ها قابل اجرا خواهد بود . 

آببندی ، نشتی گیری و مرمت کلیه سازه های بتنی 

آب بندی بتن با تزریق رزین های پلی یورتان

آب بندی بتن با چسب بتن یا چسب آب بند بتن

آب بندی بتن با نفوذگرهای کریستال شونده نفوذگر دائمی

آب بندی بتن با عایق های اکریلیک دو جزیی و تک جزیی 

آب بندی بتن با عایق های االستومری تک جزیی

بندی بتن با پلیمرهای ترمو پالست و ترموست 

آب بندی بتن با پودر های پلیمری پایه آب

آب بندی بتن با مالت آنی گیر و نشتی گیر

آب بندی بتن با افزودنی های نانوتکنولوژی

آب بندی بتن با واتراستاپ های منبسط شونده

آب بندی درز بتن با ماستیکهای قیری و پلی یورتان

آب بندی با استفاده از دیمپل شیت ها

R  A  P  I  D   M  O  R  T  A  R



نشــتی گیری مخازن ، کالریفایرها ، لوله های انتقال آب و فاضالب بدون نیاز به تخلیه پس از بررسی

کلیه شـرایط موجود از قبیل ضـعفهای ســازه ای و یا اجرایی ، تاثیر روش انتخابی در کوتاه مدت و یا 

طوالنی مدت بر پایداری و دوام سازه و یا محدودیتهایی که میبایست در انتخاب محصوالت و روشهای

اعمال آنها مدنظر قرار گیرد ، در قالب پیشنهادات فنی و هزینه ای به کارفرمایان ارائه می گردد . 

جلوگیری از نفوذ آبهای زیر زمینی و نم و رطوبت به داخل فضاهای پارکینگ ، زیرزمین ، چاله آسانسـور ، تونل

استخرها و چاله های تاسیسـاتی مدفون با استفاده از محصـوالت سیلیکاتی کریسـتال ساز نفوذگر با قابلیت

تحمل فشـارهای منفی تا ۴ بار و فشـار مثبت تا ۷ بار بصــورت دائمی و قابلیت محافظت و کنترل خوردگی

آرماتورها به دلیل حذف آهک آزاد و یونهای مخرب در بتن و جلوگیری از تاثیر یون کلر و دیگر نمکها و یونهای

آزاد مخرب و حذف واکنشهای سیلیسی قلیایی در بتن . 

آببند کننده های نفوذگر کریستالی و مالتهای ترمیمی



این محصول در دو رنگ سفید و طوسی  با قابلیت افزودن رنگدانه و پودر رنگی با چسبندگی بسیار باال بر روی سطوح

خشک و مرطوب ،کشسانی و انعطاف پذیری باال جهت ایزوالسیون کلیه سطوح سیمانی ، بلوک ، سنگ ، بتن ، سفال ،

 آجر و ... در داخل و خارج ساختمان میباشد .  

عدم ترک خوردگی و پوسته شدگی و نیز مقاومت باال در برابر عوامل خورنده شیمیایی ، نفوذ آب و فاضالب

رطوبت و کلیه شرایط محیطی ، دمایی و نور خورشید امکان نصب و اجرای مسـتقیم کاشی و سرامیک بر

روی سطح عایق و یا رنگ آمیزی آن در استخرها و نیز عدم نیاز به استفاده از توری جهت مســلح کردن از 

مزایای بارز این محصول در مقایسه با عایقهای سنتی مانند ایزوگام و قیر گونی است .  

با توجه به امکان تغ�ر رنگ محصول و نیز بافت مطلوب سطح نهایی عایق ، میتوان از آن بعنوان پوشش

نمای دیوارها و ... با هدف کاهش مراحل و هزینه های اجرا استفاده نمود .  

 ایزوالسیون شالوده ها و دیوارهای مدفون در خاک ، حمامها، سرویسهای بهداشتی ، استخر ، آبنما و ...

 

عایق سیمانی - سیلیکاتی کشسان



چسب بتن ، چسب کاشی و پودر بندکشی آببند

به منظور افزایش میزان چسـبندگی مالتهای سیمانی اعم از زبره و یا نرمه کاری با مالتهای سیمانی و با هدف ایجاد خاصیت

انعطاف پذیری و جلوگیری از ترک خوردگی آنها ، اتصـال مالتها و یا بتن جدید به بسـترهای قدیمی ، ترمیم درز و ترکها و ... 

با استفاده از افزودنی مالت حاوی رزینهای کوپلیمر رابر اکریالتی تولید این شرکت میتوان به سطوحی با  کیفیت باال و با دوام

بسیار طوالنی دست یافت . ایجاد خاصیت آببندی دائمی و چسبندگی بسیار باال از خواص قابل ذکر این محصول می باشد .   

در صورت استفاده به منظور چسب بتن در استخرها و مخازن آب ، امکان اجرای  کاشیکاری و افزودن آن در دوغاب پشت کاشیها

عالوه بر افزایش کیفیت آببندی موجب چســـــــبندگی کامل کاشیها به بســــــــتر و عدم نفوذ و هدر رفت آب خواهد شد .  

محصوالت پودر بندکشـی تک جزئی و دوجزئی داسکو ، ضد آب و غیر قابل نفوذ با قابلیت چسـبندگی بسـیار باال ، 

عدم ترک خوردگی و امکان افزودن رنگدانه با هدف پر کردن بندها و اتصال جانبی قطعات کاشی ، سرامیک و سنگ

در درزهای کف و دیوار استخرها ، حمام و سرویسهای بهداشتی ، جکوزی ، سنگفرش و ... مورد استفاده میباشد .  

C B O N D  - T I L E G R O U T 



S U P E R  J O I N T E R - M E G A  B O U N Dچسب سنگ - خمیر کاشت میلگرد  

A و هاردنر پلی آمینی- آمیدی توليد و ارائه می گردد . اين محصـوالت براساس رزين اپوکســی بيســفنول 

در ساخت اين محصــــــــوالت از فيلرهای معدنی با دانه بندی های متفاوت استفاده شده است تا حالت

تيكســــــوتروپ و خمیری ايجاد شود . به منظور اتصـــــــال آرماتور به بتن در سطوح عمودی و افقی و 

چســــباندن قطعات سنگ و اسلبهای بزرگ ویا سراميك با ابعاد باال از اين محصــــول استفاده می شود  .

 

استحكام کشـشــی بســيار باال  ( چندين برابر سنگ گرانيت ) در اين محصــول موجب می شود كه محل

پيوند چسـب با سنگ و یا سرامیک از خود قطعه مسـتحكم تر باشد . دوام و طول عمر باالی اين محصـول

موجب اطمينان خاطر نسبت به پيوند و اتصـال دائمی در محل اتصـال با  سنگ و یا سرامیک خواهد بود .

سهولت استفاده ، خصـــوصيت نفوذ ناپذيری نســــبت به آب ، رطوبت و مواد شيميایی و امکان اعمال و

چسباندن بر روی سطوح مرطوب و خیس از ديگر مزايای منحصر بفرد اين محصوالت در مقایسه با چسبهای

ساختمانی پودری و خمیری و خمیرهای کاشت آرماتور در بازار می باشد . 



آببندی ، مقاوم سازی و پایدار سازی بسترها و زمینهای سست و باتالقی 

در تحکیم خاک به روش استرند کوبی و نیلینگ هم ، نفوذ آب و طوالنی بودن زمان گیرش در بسترهای آبدار ، هزینه های

بسیاری را بر پروژه تحمیل میکند که استفاده از این محصول در دوغاب تزریقی ، عالوه بر انسداد نشتی آب ، زمان کشش

آرماتور استرندها را به حداقل کاهش داده و سرعت اجرا بسیار افزایش می یابد .

عدم نیاز به جابجایی خاک سست و تبدیل خاک موجود و سست و گاها آبدار به توده سخت و محکم و نفوذناپذیر از 

مزایای استفاده از  این محصول است . 

امکان کاهش زمان کشش استرندها در عملیات تثبیت و پایدارسازی گودها به یک روز حتی در زمینهای آبدار

و مرطوب و ایجاد پوشـش محافظ فلز با هدف حذف خوردگی نیل و اسـترند در خاکهای خورنده و کنار دریا

حذف روانگرایی خاکهای سست و روان و باتالقی اشباع از آب و کنار سواحل و دریا 

تحکیم خاک بستر خطوط انتقال آب ، نفت و گاز و ...

نیرو و لوله های انتقال آب ، نفت ، گاز و کلیه تاسیسات زیرزمینی

 تحکیم بستر سازه های در حال نشست و بناهای قدیمی و تاریخی 

استفاده بعنوان ماده تحکیم کننده دوغاب با قابلیت کنترل سـرعت گیرش در روش میکروپایل و یا فونداسـیونهای

پیچی با هدف کاش طول المانهای فلزی و افزایش حجم توده بتنی در اطراف حفاریهای ایجاد شـــده در زمینهای 

سست و باتالقی و با خاکهای نامناسب که عالوه بر بهینه سازی عملیات موجب کاهش چشمگیر هزینه ها و امکان

اجرا در کلیه بسترها را فراهم می نماید . 

فونداسیون پلهای کابلی در مناطق کوهســتانی و صعب العبور ، بســـتر سازی ویالها و اقامتگاههای واقع در زمینهای

شیبدار با صعوبت باال در اجرای فونداسیونهای متعارف ، تزریق و تحکیم سـازی دوغاب سـیمانی فونداسـیونهای پیچی

زیر دکلها و تحکیم خاک بستر سازه های درحال نشست از جمله کاربردهای محصر بفرد این محصول معرفی می گردد . 

در این راستا تیم تحقیقاتی داسکو پس از بررسی ها و مطالعات گسترده و با سرمایه گذاری مناسب بر روی تیم تحقیقاتی

محصـولی کامال دوست دار محیط زیسـت و غیر سمی و با قابلیت تنظیم سرعت گیرش اختراع و به عرصه ساخت و ساز

معرفی نموده که قابلیت استفاده به روش اختالط و یا تزریق بوسیله دستگاههای متداول را دارا میباشد . 

در بسـیاری از موارد امکان دارد نسـبت باالی آب به دانه های خاک در باتالقها و زمینهای کنار دریا، زمینهای خور و سواحل 

ماسه ای در الیه های زیر سطحی که نیاز به حفاری و احداث پارکینگ و طبقات زیرزمینی در آنها ضروریســــــت، موجب 

صرفنظر کردن از خواسته شده و یا کارفرمایان را مجبور به حمل و جایگزینی آن با مصالح مناسب می کند که بسیار پرهزینه

غیر اقتصادی و زمان بر می باشد . 

 این محصول ، موجب تبدیل همان مصالح سست و غیر قابل بارگذاری ، به بسترهای مقاوم و قابل احداث بنا می گردد.





گلیزینگ یا روش تبدیل بتن به سطوحی سخت ، درخشان و ماندگار

انسداد لوله های مو�ن بتن ، ایجاد خاصیت آببندی دائمی ،  عدم شوره زدگی ، عدم ایجاد گرد و غبار ، جلوگیری از ورود

یونهای مخرب آزاد ، حذف واکنشهای سیلیسی قلیایی و جلوگیری از فعالیت مجدد آهک آزاد در بتن و در نتیجه افزایش

دوام و پایداری ، افزایش تراکم سطحی ، نفوذ ناپذیری ، افزایش مقاومت سایشی تا ۱۰ برابر ، شستشـوی آسان سطح و 

در نتیجه دوام و پلیداری و طول عمر مفید بتن را بهمراه خواهد داشت . 

اســتفاده از ســنگدانه های رنگی در بتن و یا پودرهای معدنی رنگی موجب افزایش تنوع در رنگ و بافت بتن شـــده و عدم

بکار گیری از مصالح پلیمری در این روش ، موجب دوام و ماندگاری بسیار طوالنی تر آن در مقایسه با کفپوشهای رزینی میگردد . 

گلیزینگ و یا درخشــنده کردن کف های بتنی یکی از جدید ترین و مقرون به صرفه ترین روش های

اصالح و بهبود عملکرد انواع کفپوش ها و کف های بتنی قدیمی و یا جدید است که تحت عنوان بتن

پولیشی نیز شناخته می شود. 

این روش شامل باال بردن و بهبود مقاومت سایشی، افزایش نفوذ ناپذیری و درخشنده کردن انواع این

سطوح (کفپوشهای بتنی، موزا�کی و بتن سخت پودری یا مالتی ) با استفاده از سخت کننده های نانو

نفوذگر مایع و اجرای عملیات کفسابی صورت می پذیرد.

از دیگر موارد استفاده از این گروه محصوالت میتوان به کیورینگ بتن ، افزایش دهنده مقاومت و سختی ،

ضد شوره بتن و آببند کننده های نفوذگر عمقی و مقاوم به فشار منفی رطوبت در بتن اشاره داشت . 

این نوع سـخت کننده ها به راحتی و بدون ایحاد کردن هیچگونه الیه و افزایش ضـخامت، با نفوذ در

سطح بتن و واکنش با آن، مقاومت سایشی و تحمل بار ترافیکی سطح را به شدت باال برده و همچنین

به دلیل ایجاد تراکم در بافت بتن نفوذپذیری آن را تا ۹۸٪ کاهش میدهند . 

همانطور که می دانید اسـتفاده از بتن به عنوان یک کفپوش سـخت با مقاومت های مکانیکی باال مزایای

زیادی دارد ولی اغلب نقاط ضعف کفپوشهای بتنی به خاطر نفوذپذیری و مقاومت سایشی پا�ن این نوع

 کفپوش ها می باشد. نفوذپذیری بتن باعث جذب آب، روغن و سایر حالل ها شده و مشکالت یخ زدگی،

 غیر بهداشتی را بهمراه خواهد داشت. 

ایجاد شوره،ایجاد گرد و خاک در سطح کف ،  تمیز شوندگی بسیار سخت و همچنین ایجاد یک محیط



 تکنیک گلیزینگ بر روی ســــطوح بتنی موجود قدیمی و یا در حال اجرا قابل اعمال میباشــــد . بدیهی اســــت

در سـطوح قدیمی به دلیل امکان وجود اعوجاج و ناهمواریهای حاصـل از اجرا ، عملیات اصــالح ســطح بوســیله

دستگاه ساب ولقمه های الماسه صورت میپذیرد که برداشـت شـیرابه و الیه های سـطحی تا عمق ٢ الی ٣ میلیمتر

عموما موجب نمایان شدن سنگدانه های ریز شده و درصورت ادامه روند الیه برداری در اعماق بیشتر ، سنگدانه های 

 درصورت انتخاب اجرای تکنیک گلیزینگ بر روی کفهای بتنی درحال اجرا با استفاده از ماله پروانه ای ، 

درشت تر نمایان خواهد شد .

 در برخی موارد با توجه به نیاز کارفرما و طراحی انجام شده ، از سنگدانه های رنگی با سایز و رنگ مورد

نظر در طرح اختالط بتن استفاده کرده و سپس مبادرت به الیه برداری تا عمق مورد نظر به منظور نمایان

شدن سنگدانه ها و یا رنگ آمیزی با استفاده از روش اسید استین می نمایند .

 به دلیل کنترل کیفیت اعوجاج سطح و نیز افزایش تراکم بافت سطح بتن و یا استفاده از پودرهای بتن

سخت در الیه نهایی ، میتوان از عملیات ساب زنی صرفنظر کرده و صرفا با اعمال محصول پرایمر نفوذگر

سخت کننده و مبدل بتن به کفپوش با نام تجاری پنولیت استفاده نموده و پس از گذشت مدت زمان ۲  

الی ۳ روز مبادرت به اعمال پولیش سطح در مراحل متعدد تا رسیدن به میزان براقیت مورد نظر نمود .  



 قیمت تمام شده بسیار پا�ن تر نسبت به کفپوشهای اپوکسی ، پلی اورتان و ... 

 عدم افزایش ضخامت سطح و یا زیر سازی خاص در کفهای بتنی موجود

 ضد گرد و غبار شدن و امکان استفاده در محیطهای بهداشتی

 نفوذناپذیر شدن و عدم جذب لکه چربی و روغن 

 ایجاد براقیت و بازتاب پذیری باالی سطح

 افزایش مقاومت سایشی از ١٠٠ تا ٣٠٠  درصد

 تمیز شوندگی بسیار آسان سطح و عدم نیاز به شستشوی متداول

 عمر و ماندگاری باال به دلیل نفوذ در بافت بتن

 عدم تاثیر اشعه فرابنفش بر روی آن

 مقاومت دمایی باال و عدم تاثیرپذیری از آتش

 مقاوم در برابر حالل ها و مواد نفتی

 قابل اجرا بر روی بتن های قدیمی

مقاوم در برابر فشار منفی آب و یا رطوبت بستر

 قابل اجرا بر روی انواع کفپوش های بتنی ، موزا�کی و بتن سخت

 عدم جدایش و یا پوسته شدگی از روی سطح بتن اجرا شده 



این محصول شامل پودرهای سخت معدنی ، سیمان رنگی و پلیمرهای مایع بوده که قابلیت اجرا و چسبندگی باال  به بتن

موزا�ک ، فلز و ... در محیطهای خیس و مرطوب و خشـک را دارد .  از این محصـول بیشـتر در بازسازی کفپوشهای بتنی 

موجود ، اجرای الیه های نازک با مقاومت سایشی باال و محافظت در برابر برخورد اجسام سنگین و یا مواد مذاب در صنایع

غیر قابل اشتعال ، ضد آب ، ضد ترک و غیر قابل نفوذ ، قابلیت ترمیم و اصالح بستر و اجرا در یک مرحله ، مقاومت

سایشی ۱۰ برابر بتن ، مقاومت شیمیایی و دمایی باال تا ۱۷۰۰ درجه سانتیگراد ، عدم جذب لکه و چربی و عدم ایجاد

گرد و غبار از مزایای این کفپوش میباشد . 

از این محصول میتوان در صنایع نظامی ، لجستیک ، صنایع هواپیما سازی ، کف کارخانجات تولید قطعات سنگین ،

پارکینگهای طبقاتی ، سالنهای اجتماعات ، سرریز تاج سدها ، کانالهای انتقال سیاالت با سرعت باال و کلیه سطوحی که

نیازمند محافظت در برابر برخورد اجسـام سنگین و یا سایش شدید قراردارند در ضخامتهای دلخواه استفاده نمود . 

کفپوش بتن پلیمری یکپارچه رنگی

مختلف استفاده میگردد . 





رنگ نمای نانو سرامیکی و عایق رطوبتی الیافی

Nano�Technology�



رنگ عایق رطوبتی-حرارتی تابشی

محصــول تولیدی با نام تجاری                        رنگی تک جزئی و آب پایه شامل کوپلیمرهای رابراکریالت و فیلرهای 

نانو سرامیکی مقاوم به دما که با بازتابش نور خورشید موجب جلوگیری از جذب حداکثری گرمای حاصل از آن میگردد . 

مقاومت دمایی ۱۸۰+ الی۳۵- درجه سانتی گراد ،چسبندگی باال  به کلیه سطوح سیمانی ،گچ ،  بتن ، چوب ،

فلز و گالوانیزه و نیز امکان اجرا توسط قلمو ، غلتک ، پیستوله و عدم نیاز به زیر سازی و یا پرایمر جداگانه از 

مزایای این محصول است.  

با افزایش دمای کره زمین و تغ�رات جوی بوجود آمده و نیز افزایش چشم گیر هزینه های انرژی در کلیه کشورها ،

استفاده از این محصـول در نمای ساختمانها و بام آنها عالوه بر کاهش حدود ۴۰ درصدی از جذب گرمای تابش نور

خورشید ، موجب مطلوب تر شدن دمای فضاهای داخلی ساختمانها و درنتیجه کاهش هزینه های برودتی شده که

مصـــرف بهینه انرژی و طوالنی تر شدن مدت بهره برداری از ذخایر منابع فســـیلی و ... را بهمراه خواهد داشت .  

69�C
48�C

  

پوشش سقف فلزی سوله های صنعتی و کارخانجات تولیدی در کلیه صنایع 

پوشش لوله های تاسیساتی انتقال سیاالت و تانکرهای حاوی سوخت و مایعات 

رنگ تابشی و پوشش حرارتی بام ویالها و ساختمانهای مسکونی پوشیده شده از ورقهای فلزی ، سیمانی ، سفالی و ... .   

رنگ نمای ویالها و یا ساختمانها در مناطق ساحلی یا مرطوب 

پوشش رنگی جهت اصالح و رنگ آمیزی دیوارهای کنیتکس شده قدیمی

پوشش رنگی خود شوینده نمای ساختمانها در شهر های بزرگ و آلوده

رنگ عایق استخری مقاوم به جلبک و خزه با سهولت در شستشو

 

پوشش نمای ساختمانها و سطوح بام در مناطق گرمسیری 

رنگ نمای نانو سرامیکی عایق
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دمای هوا آسفالت فلز بتن چوب

دمای سطح بدون رنگ

دمای سطح با رنگ به ضخامت نیم میلیمتر
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دمای سطح با رنگ به ضخامت یک میلیمتر ۲۷ ۳۰ ۲۴ ۲۹ ۲۷

اعداد بر حسب درجه سانتی گراد میباشند

با توجه به کیفیت بسـتر نما و درصورت وجود اعوجاج و پسـتی و بلندی بر روی بسـتر میتوان با اضافه نمودن مقداری 

پودر سیلیس ، پوکه معدنی ریز دانه و یا پرکننده های دیگر مبادرت به تبدیل آن به پوشش کنیتکسی کرده و بافت ایجاد

شده عالوه بر زیبایی و تنوع دارای خاصیت پوششی مطلوب جهت پر کردن منافذ بستر نیز خواهد بود . 

امکان اجرای این محصــــول بر روی سطوح مرطوب و عدم پوسته شدگی آن در مناطق شمالی و جنوبی با استفاده  از پرایمر 

مخصوص از ویژگیهای منحصر بفرد آن در مقایسه با کلیه رنگهای موجود در بازار بوده به نحوی که احتمال هرگونه شوره زدگی

و یا نفوذ نم و رطوبت در بستر رنگ منتفی شده لذا این خصوصیت از تخریب و پوسته شدن الیه رنگ جلوگیری کرده و دوام

و ماندگاری آن را به مقدار چشمگیری افزایش میدهد . 

با توجه به خواص باالی عایق بودن این محصول در برابر آب و رطوبت و نیز ماندگاری و پایداری بسیار باال در برابر شرایط

جوی و نورخورشید ، خاصیت کشسانی باال که موجب جلوگیری از بروز ترکهای مو�ن در آن  می گردد ، بعنوان رنگ عایق

 استخری مورد استفاده قرار میگیرد .  



با توجه به کیفیت سطحی بستر عایق و درصورت وجود ریزترک و یا حفرات ریز میتوان از این محصول جهت ترمیم و اصالح

زیر کار و بستر جهت عایقکاری و اصالح آن استفاده نمود . 

قابلیت بازسازی و اجرا بر روی ایزوگام و آسفالت و نیزایزوالسیون بام ، تراسها ،فالور باکس ، باغچه ها و فضای سبز

بام ، استخر ، آبنما ، حمام و سرویسهای بهداشتی و ...  از موارد کاربرد این محصول میباشد .  

محصـــولی تک جزئی و آب پایه که به همراه الیاف پلیمری مقاوم تولید میگردد . چســــبندگی به کلیه مصــــالح 

ساختمانی مانند فلز ، بتن ، مالتهای سیمانی ، ایزوگام ، قیر گونی و ... کشـــــســـــانی مطلوب و مقاومت در برابر

نورخورشید و کاهش چشمگیر گرمای حاصل از تابش نور خورشید به داخل فضاها از خصوصیات این محصول است . 

درمواردیکه نیاز به افزایش مقاومت سطحی عایق و نیز مسلح کردن آن مانند بام ساختمانها ، کنج محل تالقی دیوار با کف ،

پرکردن حفرات سقفهای فلزی و .. میباشد میتوان از توریهای فایبرگالس استفاده نمود .

 

عایق رطوبتی االستومری الیافی 

مقاومت دمایی ۱۸۰+ الی ۳۵- درجه سانتی گراد ،چسبندگی باال  به کلیه سطوح سیمانی ،گچ ،  بتن ، چوب ،

فلز و گالوانیزه و نیز امکان اجرا توسط قلمو ، غلتک ، پیسـتوله و عدم نیاز به زیر سازی و یا پرایمر جداگانه از 

مزایای این محصول است.  

با توجه به آب پایه بودن این محصــول ، امکان استفاده از خمیر و یا ماده رنگهای اکریالتی به منظور تغ�ر فام رنگ توسط 

مصرف کننده به رنگ دلخواه و مطلوب وجود داشته و حتی پس از عایقکاری می توان از سایر رنگهای نما و یا استخر بر روی

آن استفاده کرده و پوشش مورد نظر را اجرا نمود . 







به منظور پوشش دهی سازه های فلزی و بتنی ، سطوح در تماس با یونهای آزاد و عوامل خورنده ، آب و یا فاضالب ،

نم و رطوبت و آالینده های شیمیایی و ... از پوششهای مختلف اپوکسی با ترکیبات مورد نیاز از بیسفنولهای پلی آمین

یا پلی آمید به صورت بدون حالل و یا حالل دار استفاده میگردد .   

ویژگیهای محصوالت اپوکسی : 

مقاومت شیمیایی بسیار باال در برابر اسیدها و قلیاها

مقاومت در برابر خوردگی در شرایط محیظی متنوع و مختلف

امکان اجرا در ضخامتهای مختلف و دستیابی به مقاومت باالتر

مقاومت کاتدی در برابر مواضع آسیب دیده و افزایش دوام و پایداری آن

چسبندگی بسیار مطلوب به کلیه مصالح و قابلیت اجرا بعنوان پرایمر سایر پلیمرها در محیطهای خشک و خیس

پوششهای محافظتی سطوح بتنی و فلزی : 

به منظور پوشش دهی سازه های فلزی ، سطوح خارجی مخازن ، خطوط لوله صنعتی ، پاالیشــــگاهها ،

اسکله ها  و سکوهای نفتی ، سطوح و المانهای بتنی در انواع شرایط خورنده از پوششهای متنوع اپوکسی

و پلی اوره با سـیکلهای ترکیبی با افزودنیهای نانو مواد و یا افزایش دهنده های خواص ضـد خوردگی به 

تناسب نیاز و شرایط مصرف استفاده می گردد .  

کفپوشهای اپوکسی و تراولینگ : 

گروه محصوالت شامل رزین و هاردنر پلی آمین بهمراه ریزدانه های معدنی جهت افزایش باربری و بدون

حالل در ضخامتها و رنگهای متنوع به صورت صیقلی ، پوست پرتقالی و یا مضـــرس به منظور افزایش 

اصطکاک و جلوگیری از سرخوردگی در زمان حرکت بر روی سطح کف و یا رمپها ارائه می گردند .  

کفپوش و پوششهای محافظتی و ضد خوردگی



کفپوشهای آنتی استاتیک : 

کفپوش و مالتهای ضد اسید : 

فعالیت هایی چون راه رفتن روی کفپوش و یا تماس الیه های لباس با هم در زمان حرکت قادر به تولید هزار

ولت است. این بار الکتریکی بوجود آمده در صورتی که به نحوی از محیط خارج نشـود می تواند عامل ایجاد

جرقه شـود. این جرقه یا تخلیه الکتریکی می تواند در برخی از کاربری های مانند اتاق سـرور، اتاق عمل و انبار 

به منظور جلوگیری از وقوع جرقه می توان با استفاده از کفپوش های کانداکتیو و کفپوش های آنتی استاتیک

مانع از تجمع بار الکتریکی بر سطح خواهد شد . 

کفپوش های کانداکتیو و آنتی استاتیک، کفپوش هایی با مقاومت الکتریکی در محدوده ی رسانا تا نیمه

رسانا هستند که باهدایت بار الکتریکی ساکن به چاه ارت مانع از تجمع آن بر سطح کفپوش و بدن افراد

و کاربران در محیط می شوند . 

کفپوش اتاق سرور و کفپوش سالن رنگ از  کفپوش اتاق عمل ،  کفپوش اتاق کنترل ، کفپوش انبارمواد

 منفجره ، از موارد کاربرد آن است .  

برخی از صنایع که در معرض انواع مختلف مواد خورنده اسیدی و قلیایی قرار گرفته اند با توجه به نوع عناصر

اسید دمای محیط و غلظت آن ، کفپوش های مناسبی که ضد اسید و ضد قلیا هستند استفاده میکنند .  

مواد منفجره خطرآفرین باشد .

کفپوش اپوکسی ضد اسید بر پایه هاردنر سیکلو آلیفاتیک پلی آمین و رزین اپوکسی بیسفنول نوواالک می باشد  که

در ساختار این نوع محصول از رقیق کننده و حاللی غیر واکنش گرا استفاده نشده و به همین دلیل است که ساختار

پلیمری کفپوش اپوکسـی ضد اسید پس از اتمام واکنش کامال ثابت و بدون تغ�ر بوده و کیفیت شیمیایی آن دچار 

کاهش خواص نمی شود . 

مالتهای ضد اسید سیلیکاتی با قابلیت اعمال بر روی سطوح خیس و مرطوب و پر کردن درز کاشیهای ضد اسید

بعنوان محصولی با توانمندی خاص و قابلیت تردد مستقیم و جلوگیری از تاثیر مخرب گازهای خورنده حاصل از

میکروارگانیسمهای موجود در هاضم ها و آثار تخریبی آن ها بر تاج لوله های فاضالب قابل استفاده می باشند . 



درزگیر و ماستیک پلی اورتان : 

پوششهای پلی اورتان دو جزئی از ترکیب پلی ال شامل گروههای هیدروکسیلی آکریالتی ، اتری و یا استری بعنوان

جزء اول با ایزوســــــیاناتهای آلفاتیک و یا آروماتیک بعنوان جزء دوم در کنار افزودنیهای ویژه بوجود می آیند .   

این محصــوالت از انعطاف پذیری و مقاومت به نور خورشید و ضربه پذیری بســـیار باالیی برخوردار بوده فلذا در مواردی 

که نیاز به پایداری پوشش درمحیطهای سرباز و یا سطوح دارای تنشهای مکانیکی باشد بعنوان الیه رویه کاربرد فراوانی دارد. 

با توجه به مقاومت نوری و پایداری مطلوب در شرایط محیطی مختلف ، از پلی اورتان بعنوان پوشش نهایی رنگی

و یا الکهای جالدهنده سطوح مختلف کف و دیوار و یا حتی پوشش سطوح مختلف استفاده می گردد. 

عایق رطوبتی بام و فضای سبز بام ، سرویسهای بهداشتی ، استخرهای معلق و آبنما ، کفپوش سالنهای ورزشی و ... 

ماستیک های پلی اورتان تک و دو جزئی به منظور پر کردن درزهای انبساطی و اجرایی کف و دیوار ، درز اطراف

پنجره ها و درزگیر دور لوله های تاسیساتی با انعطاف پذیری بسـیار باال و عدم ترک خوردگی استفاده میگردد .  

خاصیت کشسانی بسیار باال ، مقاومت کامل در برابر تمامی شرایط جوی و محیطی ، نور خورشید ، نم و رطوبت

و بارندگی ، چسبندگی بسیار باال به کلیه سطوح مصـالح ساختمانی و امکان اجرا در محیطهای در تماس با مواد

خورنده و سازه های مدفون در خاک از مزایای این محصوالت می باشد . 

با توجه به سهولت اجرای ماستیک های پلی اورتان دو جزئی در درزگیری کف های بتنی و سرعت اجرای بسیار 

مطلوب ،به کارگیری ماستیک های پلی اورتان تک جزئی بیشتر در سطوح و درزهای عمودی ، اطراف لوله ها ، 

مصارف خانگی و مواردی مشابه آن که نیاز به تجربه و یا ادوات تخصصی ندارد پیشنهاد می گردد .  
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کفپوش و پوششهای پلی اوره  

عایق رطوبتی بام و فضای سبز بام ، سرویسهای بهداشتی ، استخرهای معلق و آبنما ، کفپوش پارکینگ و ساختمان های

تجاری ، انبارها ، پوشش مخازن و تصـــــــفیه خانه ها ، هاضم و کالریفایرها و ... از عمده موارد استفاده آن است .  

پلی اوره جدیدترین تکنولوژی روز دنیا درخصوص کفپوشهای پلیمری و پوششهای محافظتی و عایق با دوام

و ماندگاری بسیار باال می باشد. مقاومت این پوشش در برابر خوردگی ، نفوذ آب و مایعات ، عوامل محیطی

مانند نور خورشید و بارانهای اسیدی ، ترکیبات نفتی و شیمیایی موجب گشته تا از آن در بسیاری از صنایع و

پروژه های مهم ساختمانی با هدف افزایش کیفیت و بهره وری استفاده گردد . 

مطابق استاندارد های این انجمن محصــولی پلی یوریا نام میگیرد كه محتوی پلی ال هیدرول آن از ٨٠ درصد

كمتر نباشد . بنابراین بین این دو پارامتر می توان سیستمی از تركیب یا هیبرید پلی یوریا/ پلی یورتان داشت . 

٢٠٠٠ تاسیس یافت .

بنابراین صنعت پوشش مابین محصـــوالت پوششـــی بر پایه ایزوسیانات / آمین و ایزوسیانات در طی سالیان

گذشته تفاوتی قایل نبوده است و این سیستم های پوششی كال با نام پوشش های پلی یورتان معروف بوده اند .

این بحـــث تا سال ١٩٨٩ كه شركـــتTexaco chemical (Huntsman)  پـــوشـــش های االســــتومری

پلی یوریای ١٠٠ درصد جامد قابل پاشش را بر پایه پلی اتر آمین جفامین، به عنوان محصــــــولی ویژه با مزایا و

مشـخصــات فوق العاده به بازار عرضه نمود ،  ادامه داشت. از آن پس االستومر پاششــی پلی یوریای ١٠٠ درصد

جامد به عنوان یك تكنولوژی پیشـــــرفته جدید پذیرفته شد و متعاقبا انجمن توسعه پلی یوریا (PDA) در سالً

از آنجا كه وجود زنجیره پلی یوریا در بسیاری از محصوالت پلی یورتان، به دلیل مصرف آمین ها به عنوان

 extender زنجیر و یا جزء رزین كه به صـــــورت جزیی یا كلی به جای پلی ال قرار می گیرد ، غیر قابل

پیش بینی نیست .  اصطالح (پلی یورتان) و یا (یورتان) جهت توصیه كلیه پلیمرهایی كه حاصل واكنش

دی یا پلی ایزوسیانات هستند و از جمله (پلی یورتان) مصرف می شده است .

پلی اوره ضد حریق جهت پوشش بدنه کشتیها و سازه های خاص  

پلی اوره با قابلیت اجرا در بسترهای خیس و چسبندگی کامل به سطح 

پلی اوره کامپوزیت با قابلیت عدم نفوذ گلوله جهت ساخت سازه های ضدگلوله 

پلی اوره با قابلیت عدم چسبندگی خزه ، جلبک و انواع آبزیان جهت پوشش بدنه کشتی

پلی اوره ضد انفجار جهت پوشش دهی و مقاوم سازی سازه های استراتژیک در برابر انفجار

پلی اوره با قابلیت تبدیل به مالت و مقاومت ضدخوردگی بسیار باال در محیطهای خورنده فاضالبی

پلی اوره با قابلیت عدم چسبندگی سطحی به منظور جلوگیری از اعمال رنگ و یا برچسب های تبلیغاتی
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صنایع نفت و گاز :

پوشش مخازن شیمیایی و نگهداری سوخت

آببندی خطوط لوله انتقال مواد شیمیایی

آببندی مخازن پساب صنعتی و سازه های زیرزمینی

پوشش ضد اسید و ضد خوردگی خوردگی کانالها

پوشش اتاق کنترل واحدهای اسید و مواد شیمیایی

صنایع آب و فاضالب و نیروگاهی :

پوشش سالن های تصفیه و دیواره فیلترهای شنی و اتاقهای کنترل

پوشش محوطه مخازن نگهداری اسید و قلیا

پوشش تصفیه خانه ، مخازن آب شرب و آب مقطر

پوشش کانال عبور اسید سولفوریک و سایر مواد خورنده

پوشش لوله های فاضالب و انبار نگهداری مواد شیمیایی

پوشش سالن ، اتاق ها و محوطه نگهداری مواد شیمیایی

صنایع خودرو سازی :

پوشش سالن های رنگ ، مونتاژ و شستشو

پوشش ستلن های آبکاری و تصفیه خانه

پوشش سالنهای سی ان سی و کوره های پخت

پوشش آزمایشگاه و اتاقهای کنترل و قطعات یدکی

پوشش راهروها و مسیرهای تردد و سالن تولید

پوشش کارگاههای قطعه سازی و محلل نگهداری رنگ و حالل

صنایعغذایی ، دارویی و بهداشتی :

پوشش سالنهای تولید دارو و مواد غذایی

پوشش انبارهای نگهداری مواد اولیه و سالنهای بسته بندی

پوشش انبارهای نگهداری محصوالت غذایی ، بهداشتی و دارویی

پوشش سرد خانه و اتاق پیش سرد کن

پوشش آزمایشگاه ، اتاق های عمل و ریکاوری

پوشش انبارهای نگهداری ظوف و وسایل بسته بندی

پوشش کارخانجات تولید شیر ، لبنیات و فرآورده های گوشتی

سایر صنایع :

پوشش آزمایشگاههای مهندسی

پوشش سالن های ورزشی دانشگاه ها و مدارس

پوشش استودیو های صدا و سیما ، سالن های نساجی

پوشش سالن های پذیرایی ، نمایشگاه خودرو و سالنهای اجتماعات

و ...

وضعیت ورق نمونه فلزی بدون پوشش دهی

پس از گذشت یک هفته قرارگیری در آب دریا

وضـعیت ورق نمونه فلزی بدون پوشـش دهی

پس از گذشت دو ماه و نیم قرارگیری در آب دریا

وضعیت ورق نمونه فلزی با پوشـش پلی اوره ضـد جلبک و

موجودات زنده پس از گذشت یک هفته قرارگیری در آب دریا

وضـعیت ورق نمونه فلزی با پوشــش پلی اوره ضــد جلبک و

موجودات زنده پس از گذشت دو ماه و نیم قرارگیری در آب دریا

عمده موارد استفاده از کفپوش و پوششهای اپوکسی ، پلی اورتان و پلی اوره :
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این محصــــــوالت مایع نانویی شفاف ، بی رنگ و بو ، آب پایه و غیر قابل اشتعال بوده که پس از اعمال بر روی سطوح ، به

عمق الیه ها و بافت سطح نفوذ کرده و عالوه بر حفظ خاصـیت تنفس و حذف نم و رطوبت موجود ، با آهک آزاد ، سـولفاتها 

و ... واکنش داده و تشـــــــکیل جرمهای سخت و شفاف سیلیکاتی در داخل منافذ داده و آنها را مســـــــدود می نماید .

عدم ایجاد الیه ، عدم تاثیر در ظاهر ، دوام و پایداری دائمی ، عدم تاثیر پذیری از شـــــرایط محیطی مانند تغ�رات اقلیمی ،

نور خورشید و ... افزایش تراکم بافت سطحی مصـالح و در نتیجه افزایش مقاومتهای فشـاری و سایشــی ، جلوگیری از نفوذ

یون کلر و یونهای مخرب آزاد و نیز مقاوم سازی کامل سطح در برابر سرما و یخبندان از مزایای این خانواده محصـوالت است .

 اعمال خاصیت آببندی دائمی بر روی کلیه مصالح از قبیل سنگهای ساختمانی ، آجر ، خشت ، کاهگل ، بتن و مالتهای سیمانی

گچ و ... و نیز جلوگیری از رشد کپک ، قارچ و باکتری ، خشک کردن رطوبت موجود در عمق مصالح و ممانعت از پوسته شدگی

رنگ از دیگر مزایای آنها به شمار می رود . 

اجرام تشکیل شده ، منافذ و ترکهای مو�ن موجود را پر کرده و از نفوذ هرگونه آب و مایعات به داخل بافت سطح جلوگیری

کرده و همچنین با حذف سولفاتهای موجود ، مانع شوره زدگی های آتی خواهند شد . 
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شوره زدایی و جلوگیری از شوره زدگی مجدد نماها و سطوح آجری و سنگی با اعمال همزمان خاصیت

آببندی و محافظت دائمی در برابر باران و کلیه عوامل جوی و بارانهای اسیدی . 

ایزوالسیون سطوح کاشیکاری شده موجود سرویسهای بهداشتی ، استخرها ، سونا و ... ، سطوح سنگفرشها

سطوح سرامیکی ، موزا�کی و ... بدون نیاز به تخریب سطح و یا تشـکیل الیه و عدم تاثیر در براقیت و یا 

مات بودن سطح با قابلیت اعمال بر روی سطوح مرطوب موجود .

حذف نم و رطوبت موجود در عمق دیوار زیرزمین ها و دیوار پشـــت حمام و سرویســـهای بهداشتی با نفوذ نانو

مواد سیلیکاتی و واکنشــــهایی که متعاقبا صورت می پذیرد انجام گرفته به نحوی که پس از گذشت زمان اندک

شاهد رفع نم و رطوبت و گاها شوره زدگی های موقت به دلیل از بین رفتن آب و تبخیر آن از سطح خواهیم بود . 

دارای تا�دیه از سازمان میراث فرهنگی ایران جهت اسـتفاده در ابنیه تاریخی با هدف حفاظت در مقابل نم و رطوبت 

و جلوگیری از تاثیر نم و رطوبت و نزوالت جوی ، یخ زدگی و فرسایش و در نتیجه افزایش دوام و طول عمر مفید کلیه

بنا و مصالح خشتی ، آجری ، سفالی و ... بصورت تزریقی و یا پاشش بر روی سطح مصالح

P E R M O S E A Lآببندی و محافظت دائمی از سطوح بدون تخریب



آببندی و محافظت دائمی از بتن  

از پنترون مایع میتوان بعنوان جدیدترین و مقرون به صرفه ترین محصــــول در زمینه شیمی ساختمان با

اســتفاده از نانو تکنولوژی نام برد . از موارد کاربرد آن می توان بعنوان محافظ و کیورینگ بتن های تازه بر 

روی سطح آنها استفاده کرده تا از تبخیر سریع آب بتن جلوگیری شده و با کاهش چشــمگیر سرعت تبخیر

آب ، موجبات هیدراتاسیون کامل تر سیمان و رسیدن به مشخصات مکانیکی بهتر و حذف ترک خوردگیهای

ناشی از انقباض مالت را بوجود آورد . 

اعمال این محصول بر روی بتنهای موجود موجب افزایش کیفیت و دوام بتن و کاهش هزینه های نگهداری

 در دراز مدت خواهد شد . 

از عمده ترین و مهمترین خواص ارزشمند این محصول ، کاهش چشمگیر نفوذپذیری بوده که در تست های

انجام شده با استانداردهای مربوطه ، میزان نفوذ یون کلر به کمتر از ۱۰ % کاهش می یابد که این خود نوید

طول عمر بسیار باال تر سازه های در مجاورت دریا و محیطهای قلیایی و بسترهای خورنده را می دهد . 

کف بتنی کارخانجات صنعتی ، گاوداری و مرغ داری ها ، سطوح بتن های اکسپوز نما ، کفپوش های بتنی و

دکوراتیو ، نیوجرسی ، جداول بتنی و کلیه مصنوعات پایه سیمانی از موارد مصرف این محصـول می باشد . 





آببندی و محافظت دائمی از چوب و مشتقات چوبی

امکان استفاده از چوب روسی و چوبهای معمولی به جای چوبهای ترمو در نما و محیطهای مرطوب

آببندی چوب و مصنوعات چوبی بکار رفته در درب سرویسهای بهداشتی ، سونا ، پارکت ، نرده ها و ...

جلوگیری از تغ�ر شکل چوب ، عدم پوسته شدن رنگ و الک روی چوب و جلوگیری از نفوذ موریانه به بافت چوب

عایق رطوبتی دائمی و آببندی نماهای چوبی در محیطهای مرطوب و بارانی با مقاومت کامل در برابر نورخورشید

پرایمر نفوذگر دایناوود پس از اعمال بر روی چوب به داخل بافت آن نفوذ کرده و با اســیدتانیک ها و 

صــــمغ آزاد آن واکنش داده و آن ها را به اجرام ســــخت و غیر قابل حل در آب تبدیل می نماید .

اجرام بوجود آمده در آوندها عالوه بر انسداد آنها موجب جلوگیری از نفوذ آب و نم و رطوبت به داخل

 

از اعوجاج و تغ�ر شکل آن خواهد شد . 

از دیگر مزایای استفاده از این محصول بعنوان پرایمر میتوان به ضد موریانه کرردن و حفاظت در برابر 

حشرات موذی نام برد .

خروج بسیار کند رطوبت موجود از چوبهای خیس و تازه شده که این خاصیت موجب تثبیت و جلوگیری



الک های ضد خش و ضد آب

الکهای پلی اورتان با مقاومت خش پذیری بسیار باال و نفوذ ناپذیری کامل در برابر آب و مشـتقات نفتی

به منظور پوشش دهی و محافظت از سطوح بتنی و سنگی کف فضاهای عمومی ، پارکینگ ها و در برخی

موارد به منظور تقویت نماها به منظور ایجاد یک الیه یکپارچه و جلوگیری کننده از جدایش قطعات از نما

استفاده می گردد . 

الکهای اکریلیک ترموپالسـت و یا آب پایه نیز با توجه به امکان ایجاد خواص آببندی و محافظت از ســطوح

با قابلیت ایجاد براقیت و یا مات کردن سطح بر روی سطوح کلیه مصالح ساختمانی قابل استفاده می باشند. 

مقاوم به کلیه شرایط محیطی ، نور خورشید ، آب و نم و رطوبت ، دارای چسبندگی بسیار باال ، عدم تغ�ر

رنگ ، عدم ترک خوردگی ، قابلیت شســـتشـــوی نامحدود  مناسب برای کلیه سطوح داخلی و خارجی

رزین جال دهنده سنگ های آنتیک ، نماهای سنگی و آجری ، لمبه کاریهای چوبی ، جایگزین مناسب سیلر

و کیلر در فضاهای باز و در معرض تابش مستقیم نور خورشید و نزوالت جوی

عدم تغ�ر رنگ ، مقاومتهای باالی مکانیکی و شیمیایی ، مقاومت در برابر نور خورشید و ... سبب گشته تا

از آن به عنوان الیه و پوشش نهایی کفپوشهای اپوکسـی و یا پلی اورتان در کف پارکینگها ، انبارها و مراکز

تجاری نیز استفاده گردد .  



رنگ های نفوذگر واکنشی بتن

به منظو اعمال پوششـــهای محافظتی و با هدف ایجاد براقیت و یا مات شدن سطح رنگ آمیزی شده و نیز جلوگیری

از نفوذ آالینده هایی نظیر نزوالت جوی ، آب و ... نیز میتوان از تکنیک گلیزینگ و یا الکهای مختلف و دارای مشخصات

مکانیکی و پایداری مطلوب نظیر پلی اورتانها ، اپوکسی و ... نیز بر روی آنها استفاده نمود . 

به منظور تغ�ر رنگ بتن و با هدف افزایش زیبایی و ایجاد هارمونی در طرحهای معماری ، اســــتفاده از تکنیک رنگ آمیزی

بتن موجود با محصوالت رنگهای نفوذگر واکنشی در طیفهای متنوع ، قابلیت بازسازی و بهسازی فضاها را فراهم آورده است . 

این گروه از محصوالت ، رنگهای مایع اسیدی پاششی با قابلیت نفوذ و واکنش با آهک آزاد و سیمان و ایجاد طیف مورد نظر

در الیه های سطحی بوده و به دلیل عدم تشکیل الیه از دوام و پایداری بسیار باالیی برخوردار می باشند .  

ترکیب طیفهای رنگی با یکدیگر و یا اجرای اتفاقی و بی نظم آنها بصــــــورت غیر یکنواخت و متنوع در مراحل و الیه های مختلف ،

موجب پدیدار شدن طرحها و نقوش بسیار  زیبا در سطح بتن و مالتهای سیمانی شده که بر زیبایی و مزیتهای این تکنیک می افزاید . 

تمامی سطوح بتنی اعم از کف سـالنها ، ویالها ، آالچیق ، کفپوشـهای بتنی محوطه سـازیها ، کف پارکینگ ، سـالنهای اجتماعات

پوشش بتنی و یا سیمانی کانترها و ... همگی از جمله موارد قابل استفاده و پوشش دهی با رنگهای نفوذی واکنشی می باشند . 

با توجه به تجارب اجرایی ، حصول طیفهای رنگی روشن بر روی بسترهای اجرا شده با سیمان سفید محیا بوده و جهت دست یابی

به رنگهای تیره بر روی بســــترهای بتنی با سیمان سیاه میبایســـــت تعداد دفعات و میزان رنگ مصـــــرفی را افزایش داد . 
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