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  شرح و عملکرد
 محصولی پارسیان، بتن دنیاي استامپی -دکوراتیو کفپوش

 از محصول این. باشد می سیمان پایه بر مصرف به آماده
 و بیندر مخصوص، سیمان معدنی، سخت هاي ریزدانه

 مقاومت با سطحی ایجاد. است شده تولید پیگمنت
 و فرسایش سایش، ضربه، برابر در مقاوم باال، مکانیکی
 شستشوي و مختلف جوي عوامل برابر در مناسب پایداري

 تنوع کنار در نهایی، سطح یکپارچگی و پیوستگی و مداوم
 در اجرا براي مناسب شده، ایجاد هاي طرح و رنگ در

 فضاهاي سازي محوطه روها، پیاده ها، گذرگاه و ها محل
 کف به نیاز که هایی محل و استخرها اطراف تفریحی،

 وجود .باشد می دارند ویژه مشخصات با دکوراتیو سازي
 این آل ایده چسبندگی باعث خاص هیدرولیکی مواد

 مواد از استفاده درضمن میشود کار سطح بر محصول
 سایشی مقاومت با نهایی سطح ایجاد باعث ویژه، پلیمري

 .باشد می جوي عوامل برابر در مقاوم و باال

 موارد کاربرد

o  محلهاي رفت و آمد در پارکها، باغها، پیاده روها و
 مناطق مسکونی

o  مراکز تفریحی، مراکز فروش و محل هاي نیازمند
 محیط زیبا

o محوطه سازي ویالها و استخرهاي شنا 

 مزایاخواص و 
o هاي مشابهقیمت مناسب در مقایسه سایر پوشش 
o  رنگهاي بکار پایداري تنوع گسترده طرح و رنگ و

 ... تابش نور خورشید و در برابر رفته
o چسبندگی عالی به سطوح بتنی و سایر مصالح  داراي

 ساختمانی
o عدم تولید گرد و عدم لغزندگی، باال یمقاومت سایش ،

 غبار

o  ،عدم دوام و یکپارچگی سطح، آب بندي سطح نهایی
 و سهولت نظافت پوسته شدن

o  دانذوب و یخبنمقاوم در برابر سیکلهاي 
o  غیر مضر براي سالمتی دوستدار محیط زیست و

 )Din 4226است، (مطابق استاندارد 
o  اجراي همزمان سهولت و سرعت اجراي باال بدلیل

 کفپوش دکوراتیوبتن ریزي و 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
o رنگی پودر )پاشی خشکه پودر( فیزیکی مشخصه 
o 2/0 – 8/1) پاشی خشکه پودر( ظاهري حجمی جرم 

g/cm³ 
o 1/2≈ )قالب رهاساز پودر( فیزیکی مشخصه 
o 1/0 – 8/0) قالب رهاساز پودر( ظاهري حجمی جرم 

gr/cm3 
o رنگ شیري محلول )رویه رزین( فیزیکی مشخصه 
o 20 حجمی جرم°C )2/0± 02/1) رویه رزین gr/cm3 
o کم بسیار )رویه رزین( پراکندگی درجه 

 و نحوه مصرف نمیزا
o می پخش مناسب خصوصیات سایر و عیار با بتن 

 و نموده ویبره را آن ریزي بتن از بعد نماییم،
کرد.  تراز باید شمشه از استفاده با را سطح

 .باشد میلیمتر 75 از کمتر نباید بتن ضخامت
o از اطمینان با را نیاز مورد رنگی پاشی خشکه مواد 

 دهید اجازه و بپاشید بتن سطح بر یکسان پخش
 یکنواخت تیره رنگ به بتن سطح از رطوبت با

 را سطح کشی ماله تلسکوپی ماله با سپس و درآید
 .دهید انجام

o وزن بتوان تا شده سخت آنقدر سطح که زمانی 
 فرورفتگی او پاي رد در فقط و بپذیرد را شخص

 بر را قالب رهاساز پودر بایستی آورد پدید کمی
 چسبیدن از مانع تا نمود پاشی خشکه سطح روي

 طور به ها قالب تنظیم با. گردد بتن به قالبها
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 جهت یک در ها طرح سطح، روي یکنواخت
 .شوند استمپ

o از آب فشار با را ساز رها پودر ساعت 72 از پس 
 پس را) کیلر( رویه رزین و کنید پاك سطح روي

 کنید اعمال سطح روي بر نهایی شدن سخت از
 عدم و پخش یکنواختی به الیه این اعمال در(

 ).شود توجه ضخیم الیه ایجاد
o  مقدار مصرف بهینه پودر سخت کننده بسته به

خلل و فرج و ناهمواري سطح زیر کار و ضخامت 
پوشش و .... متفاوت است و بر اساس آزمایشات 
کارگاهی مناسب به درستی معین می شود ولی 

 kg/m2 6-3 )پودر خشکه پاشی(بازده تقریبی 
 میباشد.

o  (ریلیز) مقدار مصرف بهینه رهاساز قالب
100g/m² .می باشد 

o (رزین رویه) با توجه به  مقدار مصرف کیلر رویه
خصوصیات سطح تمام شده و پایه رزین مصرفی 

 . باشد l/ m² 9-7 می تواند در حدود

o بسته بندي و شرایط نگهداري 
o  کیلوگرمی قابل عرضه  30این محصول در کیسه هاي

 می باشد.
o  نگهداري شود در جاي خشک. 
o  در صورت نگهداري در شرایط مناسب ودر بسته بندي

 ماه قابل نگهداري می باشد. 18اولیه تا 

 در هنگام مصرف اقدامات احتیاطی
o  آالیندگی زیست محیطی قابل مالحظه  این محصول

 ندارد.
o  درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با

 آب فراوان شسته شود.
o .درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود 

o  به دلیل وجود ذرات سیمان و پوزوالن هاي موجود از
 تنفس گرد و غبار آن جدا خودداري شود.

o ل حتما از دستکش و ماسک و هنگام حمل و  استعما
 عینک استفاده شود.

 


