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گروه صنعتی مانامالت با اتکاء به بیش از سال ها فعالیت 

مستمر گروه موسس شرکت، که جمعی از متخصصین با 

تجربه در حوزه تولید و عرضه مالت های خشک پایه 

سیمانی، انواع افزودنی های بتن و همچنین مشاوره، 

طراحی و اجرای سیستم های نوین کفسازی و محافظت 

از سطوح می باشند، جهت ارائه خدمات به بخش های 

دولتی و خصوصی تاسیس گردید. 

این مجموعه در راستای گسترش خدمات خود با تاکید بر این مجموعه در راستای گسترش خدمات خود با تاکید بر 

مفاهیم مقاوم سازی سطوح و نیاز روز افزون به مصالح 

ترمیمی و سیستم های ضد خوردگی با در اختیار داشتن 

کادری مجرب و کارآزموده، ماشین آالت و آزمایشگاه 

پیشرفته توانسته همکاری قابل قبولی با طیف وسیعی از 

صنایع داشته باشد. 

کنترل دقیق کیفیت در تولید مطابق آخرین استاندارد با کنترل دقیق کیفیت در تولید مطابق آخرین استاندارد با 

سرمایه گذاری در واحد تحقیق و توسعه، رعایت اصل 

مشتری مداری، ارائه خدمات پس از فروش و اجراء از 

جمله افتخارات این مجموعه در طول حیات کاری خود 

بوده است. 

امیدواریم به یاری پروردگار و بذل توجه اساتید و صاحب امیدواریم به یاری پروردگار و بذل توجه اساتید و صاحب 

نظران ارجمند بتوانیم سهمی در مسیر آبادانی این دیار 

کهن داشته باشیم. 

   درباره ما ... 



بتن سخت خشک پاش 

بتن سخت مالتی 

بتن پلیمری کم ضخامت 

مالت خودتراز 

بتن منقش ( استامپی، دکوراتیو ) 

انواع الیاف مخصوص بتن 

پوشش های ویژه سطوح بتنی و سیمانی 

درزگیر و ترمیم کننده بتن، خمیر کاشت میلگرد 

افزودودنی های بتن 

چسب های کاشی و سرامیک، عایق رطوبتی 

کفپوش اپوکسی و پلی یورتان 

محصوالت گروه صنعتی مانامالت 



عدم اطالع برخی کارفرمایان از پیشرفت های جدید صنعتی در زمینه کفسازی، 

بعضاً باعث تحمیل هزینه و ایجاد مخارج مازاد در پروژه های مختلف می گردد. 

صاحبان واحدهای کوچک بصورت سنتی تمایل به استفاده از کاشی، سرامیک، 

سنگ یا حتی موزائیک در کف کارخانجات خود دارند. در بازدید های صورت 

گرفته به دفعات مشاهده شده که بر اثر تردد لیفتراک یا ریزش آب، متریال 

موجود بر روی کف دچار فرسایش یا جدا شدگی شده است. دلیل این تمایل، 

عدم شناخت محصوالت جدید می باشد. کاربرد کفپوش های سخت صنعتی 

تاریخچه ای نزدیک به 50 سال دارد که این نوع کفپوش کاربرد بسیار وسیعی  سال دارد که این نوع کفپوش کاربرد بسیار وسیعی 

در صنعت داشته و جایگزین مطمئن، مقاوم و ارزان قیمتی نسبت به پوشش 

های سنتی می باشد. 

   

کفپوش های سخت بتنی 
مناسب پارکینگ ها، سالن های انبار و تولید، محوطها، پیاده رو ها، پیست های ورزشی و ... 



زرد طوسى 

نارنجى  سبز  قرمز  آبى 

رنگ ها 

محصولی برای محیط های صنعتی و نیمه صنعتی جهت افزایش مقاومت سایشی 

بتن سخت صنعتی خشک پاش 
MS.D80

معرفی محصول 

پودری آماده مصرف در کیسه های 25 کیلوگرمی متشکل از سیمان، 

سنگدانه، سیلیس و گرانول فلزی همراه با مواد افزودنی شیمیایی و 

پلیمرهای ویژه می باشد.فرموالسیون خاص و به روز این محصول 

باعث ارتقاء کیفی شیرابه های سطحی و ضعیف بتنی حاصل از حرکت 

آب به سطح بتن می شود. این محصول به صورت یک الیه 3 الی 5 

میلیمتر بر روی بتن تازه اجراء شده مقاومت سایشی و ضربه پذیری 

آن را در برابر عوامل فرساینده همچون تردد ماشین آالت صنعتی بهبود 

می بخشد و باعث افزایش طول عمر مفید سطح نهایی می گردد و در می بخشد و باعث افزایش طول عمر مفید سطح نهایی می گردد و در 

پارکینگ ها، سالن های تولید و انبار، صنایع هوایی و نظامی، 

سردخانه ها، کشتارگاه ها، صنایع غذایی، جایگاههای سوخت کاربرد 

دارد. 

مزایا 

سرعت اجرای باال 

عدم لغزندگی افراد و اجسام بر روی سطح 

عدم جذب آلودگی و ایجاد گرد و غبار 

مقاومت سایشی بسیار باال 

عدم تغییر رنگ و افزایش براقیت بر اثر تردد 

نظافت آسان 



محصولی برای محیط های صنعتی و دکوراتیو جهت افزایش مقاومت سایشی و زیبایی 

بتن سخت صنعتی مالتی 
MS.M70

معرفی محصول 

این محصول پس از ترکیب با نسبت مشخصی با آب به صورت مالت 

بر روی بتن تازه  به ضخامت  1 تا 2 سانتیمتر اجراء می شود و یک 

الیه مستحکم با مقاومت سایشی باال بر روی بتن جهت جلوگیری از 

سایش و سایر عوامل مخرب را ایجاد می نماید.  

کفپوش MS.M70 مالت اصالح شده ایست كه مقاومت خوبی در برابر 

سایش دارد.  

از مزایای دیگر این محصول میتوان به نمایان شدن سنگدانه ها پس از مزایای دیگر این محصول میتوان به نمایان شدن سنگدانه ها پس 

از عملیات ساب زدن اشاره نمود. 

- مقاومت فشاری بسیار باال (2 تا 3 برابر بتن) 

- مقاومت سایشی در برابر ترافیک سنگین 

- اجرای همزمان بتن الیه زیرین و مواد بتن سخت 

سرعت اجرای باال و مناسب   -

ANTI DUST  عدم تولید گرد و غبار -

- قابلیت ترمیم سریع و آسان 

- پایداری در برابر تغییرات دمایی - پایداری در برابر تغییرات دمایی 

- غیر قابل اشتعال و مقاوم در برابر آتش سوزی 

- نفوذ پذیری بسیار کم و عدم جذب آلودگی و سهولت در نظافت 

- قابل شستشو و مقاومت آن در برابر انواع مواد خورنده و شوینده   

- تنوع رنگی و پایداری رنگ در اثر تابش نور خورشید و ... 

- قابلیت ساب خوردن 



معرفی محصول 

مالتی است بر پایه سیمان پرتلند، که با افزودنیهای پلیمری 

و سیمانی اصالح شده است و به علت مقاومت زیاد این 

محصول آن را می توان در ضخامت کم، از 10 تا 30 میلیمتر در 

یک مرحله اجرا نمود که با پرداخت توسط ماله پروانه در انتها 

سطحی بدون خلل و فرج و نفوذ ناپذیر داشت. 

این محصول را می توان جایگزین مناسبی برای مصالح این محصول را می توان جایگزین مناسبی برای مصالح 

کفسازی معمولی ( آجر، سنگ، بتن و ... ) در ضخامت های کم 

دانست. 

کاربرد 

قابل استفاه در فضاهای که به دلیل ارتفاع کم، امکان بتن 

ریزی با ضخامت باال را وجود ندارد. 

در مکان هایی که امکان جابجایی ماشین آالت میسر نیست. 

به حداقل رساندن بار مرده بستر 

محصولی قابل اجراء در ضخامت کم برای محیط های صنعتی و دکوراتیو  

بتن سخت کم ضخامت پلیمری 
MS.PLUS



آماده سازی بستر و اجرای بتن مگر 

برای آماده سازی یک بستر مناسب باید سطحی با تراکم خاک 

باالی 95 درصد و شیب مناسب داشته باشیم. برای رسیدن به 

این هدف بوسیله دوربین تراز یاب نقشه برداری،  پستی و 

بلندی سطح  موجود اندازه گیری و توسط ماشین آالت مورد 

نیاز تسطیح می شود و سپس بتن مگر اجراء می گردد. 

کروم بندی ( شیب بندی سطح ) 

کروم بندی سطح بسته به میزان ریزش آب و خواسته کارفرما 

به صورت شیب دار یا فلت ( بدون شیب ) انجام می گیرد. در 

صورت شیب دار بودن سطح، توصیه می شود برای بهتر جاری 

شدن آب به سمت کانال یا دریچه فاضالب شیب سطح حداقل 

یک درصد در نظر گرفته شود. 

آرماتور بندی (مسلح کردن بتن) 

با توجه به نوع کاربری سطح و میزان بارهای وارده دینامیکی 

و استاتیکی، قطر، فاصله چشمه ها و تعداد شبکه های مورد 

نیاز توسط مشاور کارفرما ( مهندس محاسب ) تعیین و به 

مجری اعالم میگردد. از آنجایی که بتن از نظر کششی خیلی 

ضعیف می باشد. 

تسطیح بتن 

در این مرحله بتن آماده با عیار سیمان 350 پس از اضافه 

نمودن الیاف و روان کننده برای بهبود خواص کششی و کارایی 

بتن، بر روی بستر آماده شده توسط تیم اجرایی، تسطیح می 

شود. در صورتی که سطح شیب دار نباشد می توان بجای 

استفاده از پروفیل جهت کروم بندی از ترازیاب های دوار با 

درصد خطای کم استفاده کرد.  

مراحل اجرای بتن سخت صنعتی 
مراحل اجرایی از آماده سازی بستر تا بهره برداری نهایی از بستر 



پخش پودر سخت کننده 

پودر بتن سخت که پایه ای سیمانی دارد و از دانه بندی 

سخت صنعتی تشکیل شده را پس از گیرش اولیه بتن، زمانی 

که نفر بتواند روی سطح تردد کند بصورت خشک بر روی بستر 

تازه بتن پاشیده می شود. ضخامت این الیه بین 3 الی 5 

میلیمتر می باشد. 

برش بتن بوسیله کاتر 

جهت هدایت ترک های ناشی از انبساط یا انقباض بتن 

حداکثر تا 72 ساعت پس از بتن ریزی، سطح با توجه به 

ضخامت بتن طبق آیین نامه برش داده می شود. در جاهایی 

که وجود این برش ها منع بهداشتی داشته باشد پس از برش، 

درزها با مواد پلی اورتان که خاصیت ارتجاعی دارد درزگیری 

می شود. 

عملیات دیسک و پرداخت سطح 

پس از پخش پودر بتن سخت جهت همگن سازی آن با 

شیرابه بتن و تسطیح پستی و بلندی احتمالی سطح، عملیات 

دیسک یا همان سینی زنی در چند مرحله انجام می گیرد. 

سپس با تنظیم زاویه تیغه ماله پروانه بسته به مرحله تیغه 

زنی، سطح صیقل داده شده و در نهایت پرداخت می گردد. 

عمل آوری بتن (کیورینگ) 

پس از اتمام مراحل فوق، جهت هیدراتاسیون کامل  سیمان 

موجود در بتن، سطح نهایی با مواد کیورینگ، گونی یا الیه 

پالستیک پوشانده می شود. عمل آوری درست بتن در طول عمر 

مفید سطح، تاثیر فراوانی دارد. جهت بدست آوردن نتیجه 

مطلوب، حداقل 7 روز سطح بتن با یکی از روش های ذکر شده 

باید مرطوب نگه داشته شود. 



معرفی محصول 

بتن منقش یا بتن استامپی به دلیل تنوع در رنگ، طرح و 

بافت، یکپارچگی و پیوستگی، سرعت اجرای باال، مقاومت در 

برابر فرسایش و قابل شستشو بودن یکی از پوشش های پایه 

سیمانی برای کفسازی محوطه ها، معابر، پیاده رو ها و 

فضاهای خارجی، پارک ها، ویالها و رمپ ها است. 

از مزایای استفاده از این نوع کفسازی میتوان به اجرای از مزایای استفاده از این نوع کفسازی میتوان به اجرای 

همزمان با عملیات بتن ریزی کف و در نتیجه کاهش هزینه ها 

و سرعت باالی اجراء، افزایش مقاومت، عمر مفید بتن و عدم 

تغییر سایز با توجه به یکپارچه بودن با بتن زیرین و همچنین 

عدم لغزش و عدم نفوذ آب اشاره نمود. 

کاربرد 

کفسازی رمپ های ورودی بدلیل عدم لغرندگی 

کفسازی محوطه های تفریحی بدلیل طرح و رنگ مختلف 

کفسازی معابر عبور و مرور 

کفسازی پارک و فضاهای عمومی 

کفسازی محوطه خارجی ویالها 

کفسازی دور استخر های شنا  

کفسازی دکوراتیو به روش ایجاد طرح و رنگ بر روی سطح بتن با قالب مخصوص 

بتن استامپی ( منقش، دکوراتیو ) 
MS.M60



پوستی

پارکت چوبی

 آجری

رندوم اسلیت

فلسی

حاشیه آجریمالون

قالب های بتن منقش 
بر اساس نظر کارفرما و نوع کاربری سطح 

می توان طرح های مختلفی اجراء نمود. 



بتن ریزی 

بتن کفسازی در روش دکوراتیو بتنی با عیار 300 - 350 می 

باشد که با میلگرد یا الیاف های مخصوص مسلح شده و بسته 

به محل بتن ریزی بصورت شیبدار یا فلت بر روی بستر پهن 

میگردد. 

پخش رهاساز قالب 

جهت جلوگیری از چسبندگی مالت پودر سخت کننده به قالب 

های استامپی پس از پخش پودر بر روی بستر بتن از یک الیه 

رها ساز بنام رلیز استفاده می شود. میزان مصرف این پودر 

حدود 200 گرم در هر متر مربع می باشد.  

پخش کردن پودر سخت کننده 

در این مرحله قبل از اینکه بتن به گیرش اولیه خود برسد 

پودر سخت کننده بصورت خشکه پاش و یکنواخت بر روی 

بستر بتن پخش می شود. 

مراحل اجرا کفسازی بتن منقش 
نمایش مراحل از ابتدای بتن ریزی تا مرحله اجرای سیلر براق کننده  



شستشوی سطح 

پس از ایجاد طرح دلخواه توسط قالب بر روی بستر و برش 

ص جهت جلوگیری از ترک های احتمالی،  بتن در ابعاد مشخ

سطح نهایی با استفاده از واتر جت برای تمیز کردن رلیز اضافه 

مانده روی سطح شستشو می شود. 

سیلر براق کننده 

به منظور رسیدن به سطحی زیبا، درخشان و بستن منافذ 

سطح، از سیلر که توسط غلطک بصورت الیه ای میکرونی بر 

روی بستر اجرا می شود. در این مرحله سطح باید کامال خشک 

و عاری از گرد و غبار باشد. 

قالب زنی 

مهمترین مرحله این روش بتن ریزی، مرحله قالب زنی می 

باشد که باید توسط نیروی با تجربه جهت رسیدن به طرح های 

دلخواه صورت گیرد. قالب ها عموما از جنس پلی یورتان می 

باشند. 



معرفی محصول 

خودتراز یک مالت اصالح شده با پلیمر و افزودنی های خاص 

است که دارای ویژگی های روانی بخصوصی است و برای 

کفسازی های صاف و صیقل مورد استفاده قرار می گیرد.  

بدلیل خواص ویژه خودتراز شوندگی در این نوع مالت، این 

امکان را فراهم می آورد که بدون صرف وقت و نیروی انسانی 

زیاد، بتوان به یک سطح صاف، صیقل، محکم و قابل قبول برای 

کوتینگ نهایی دست پیدا کرد. 

این ویژگی، در مواردی که الزم است سطح کار صاف و صیقل این ویژگی، در مواردی که الزم است سطح کار صاف و صیقل 

با حداقل تلورانس ( مانند کفپوش های اپوکسی، پلی یورتان و 

کاشی و سرامیک) باشد اهمیت و اولویت خود را نشان می 

دهد. 

کاربرد 

برای داشتن سطحی صاف و یکنواخت با اعمال کمترین 

پرداخت در کوتاه ترین زمان ممکن می توان از مالت خودتراز 

استفاده نمود. 

برای تراز نمودن سطح و آماده سازی آن برای اجرای کفپوش 

اپوکسی، پلی یورتان و کاشی کاری 

کفسازی های صاف، صیقلی و بدون شمشه کشی در حداقل زمان 

مالت خودتراز 
MS.L28



معرفی محصول 

اپوکسی یک هم بسپار یا گرما سخت است که از دو ماده 

شیمیایی رزین و سخت کننده یا فعال ساز ساخته شده است. 

اپوکسی به دو دسته پلی آمین و پلی آمید تقسیم می شود و 

از آنجایی که پلی آمید محدودیت ضخامت دهی (نهایتا 1000 

میکرون) را دارد بیشتر برای پوشش لوله های صنعتی و 

جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی مورد استفاده قرار می گیرد، 

اما پلی آمین ها محدویت ضخامت دهی ندارند و بیشتر بعنوان 

کفپوش استفاده می شوند.  کفپوش استفاده می شوند.  

این کفپوش عالوه بر حفظ سطح در برابر عوامل خورنده 

شیمیایی و تنش های مکانیکی، زیبایی خاصی به سطح می 

بخشد و آن را از آلودگی و گرد و غبار مصون نگاه میدارد. 

 استفاده از این محصول در محیط هایی که به دور از تابش 

مستقیم نور خورشید قرار دارند توصیه می گردد.  

مزایا 

سطح نهایی یکپارچه و بدون درز 

عدم تولید گرد و غبار 

مقاومت سایشی، خمشی و فشاری مطلوب 

قابل اجراء بر روی سطوح افقی و عمودی 

چسبندگی فوق العاده به سطح زیرین 

شستشو و نگهداری آسان و کامال بهداشتی 

کاربرد 

پارکینگ های سرپوشیده      

سالن های تولید      

انبارها و اتاق های تمیز      

صنایع تولیدی دارویی و بیمارستان ها

حفاظت از سطح در برابر عوامل خورنده شیمیایی و تنش های مکانیکی در عین زیبایی 

کفپوش اپوکسی 
M.POX



 /https://www.basf.com/en/company/news-and-media/science-around-us
building-sustainably-with-concrete.html

معرفی محصول 

روان کننده بتن، عاملی برای کاهش نسبت آب به سیمان در 

مالت بتن می باشد که موجب ساخت بتنی با مقاومت بیشتر، 

دستیابی به مقاومت ثابت با عیار سیمان کمتر و یا افزایش 

اسالمپ بتن بدون نیاز به اضافه کردن آب به مخلوط بتنی می 

شود. فوق روان کننده ها در مقایسه با روان کننده ها دارای اثر 

قوی تری هستند. این مواد ضمن حفظ انسجام بتن و بدون 

کاهش مقاومت آن باعث افزایش کارایی آن می شوند. عالوه 

بر این قادرند آب مورد نیاز بتن را به میزان زیادی کاهش دهند بر این قادرند آب مورد نیاز بتن را به میزان زیادی کاهش دهند 

و مانع آب انداختن آن شوند، لذا باعث افزایش بسیار زیاد 

مقاومت بتن نیز می شود. 

مزایا 

کم کردن نسبت آب به سیمان      

جلوگیری از آب انداختن بتن      

افزایش مقاومت نهایی بتن      

کمک به هیدراته شدن بهتر سیمان  

افزایش کارایی بتن  

روان کننده های بتن بر پایه های ذیل قابل عرضه هستند 

MA.L30   لیگنو سولفونات ها با خاصیت تاثیر بر کشش سطحی آب 

MA.N40   مالمین ها و نفتالین ها با خاصیت ایجاد دافعه الکتریکی در ذرات سیمان 

MA.C50   پلی کربوکسیالت اتر ها با خاصیت دافعه فضایی بین  ذرات سیمان 

عاملی برای کاهش نسبت آب به سیمان 

روان کننده بتن 
Plastcizer Concrete



معرفی محصول 

ژل میکروسیلیس به عنوان یک افزودنی، برای تولید بتن با 

مقاومت زیاد، دوام، اسالمپ باالتر و نفوذپذیری کمتر نسبت به 

بتن معمولی به کار می رود. این افزودنی به عنوان جایگزین 

بخشی از سیمان است که دارای فوق روان ساز، انواع آب بند 

بتن و پودر میکروسیلیس و برخی افزودنی های دیگر می 

باشد. همچنین دارای الیاف پلی پروپیلن است که این الیاف 

مقاومت کششی، خمشی و سایشی بتن را تا حد زیادی ارتقاء 

می دهد. این محصول مقاومت بتن را در برابر محلول های می دهد. این محصول مقاومت بتن را در برابر محلول های 

شیمیایی به خصوص یون های کلر افزایش داده و مانع 

خوردگی آرماتورها در بتن های مسلح می شود. 

کاربرد 

تولید بتن با مقاومت فشاری، کششی و خمشی باال      

تولید بتن مقاوم در مقابل خورندگی مواد شیمیایی      

تولید بتن با مقاومت باال در سازه های آبی      

افزایش خواص مطلوب بتن 

مزایا 

افزایش کارایی بتن و قابلیت پمپاژ آن 

افزایش خاصیت االستیسیته و مقاومت الکتریکی آن 

افزایش مقاومت در سیکل های یخ بندان و ذوب 

کاهش مصرف سیمان و نفوذپذیری بتن 

کاهش خزش و انقباض ناشی از خشک شدن 

کاهش اثر عوامل شیمیایی مخرب 

کاهش درزهای حاصل از انقباض کاهش درزهای حاصل از انقباض 

کاهش آب انداختگی بتن 

کاهش خوردگی آرماتورها و کاهش مخرب قلیاییها 

تولید بتن با مقاومت زیاد، دوام، اسالمپ باالتر و نفوذپذیری کمتر نسبت به بتن معمولی 

ژل میکروسیلیس 
MA.J20



معرفی محصول 

به منظور بهبود بخشیدن به نقطه ضعف بتن ( ضعف در 

کشش ) از انواع الیاف ها می توان استفاده کرد. بتن مسلح 

شده با الیاف یک کالبد بتنی مرکب از سیمان، مصالح سنگی، 

آب و همچنین درصدی از الیاف است که بطور درهم و کامال 

اتفاقی در جهات مختلف در مخلوط پراکنده شده و باعث بهبود 

خواص عمومی بتن می شود. محصول بدست آمده در مقابل 

تنش های ناشی از انقباضات  و انبساطات و نیروهای وارده در 

جهات مختلف مقاوم خواهد بود. توزیع رشته های الیاف جهات مختلف مقاوم خواهد بود. توزیع رشته های الیاف 

بصورت نامنظم و سه بعدی در بتن باعث ایجاد مقاومت برشی 

باال می شود. 

انواع الیاف 

MF.I500     الیاف فلزی    

MF.F200    الیاف پلیمری ( پالستیک )    

MF.C150    الیاف سنتتیک    

MF.P100    الیاف پلی پروپیلن 

خواص بتن الیافی 

مقاوم در مقابل تنش های خستگی 

مقاومت عالی در مقابل ضربه 

افزایش قابلیت کششی و ظرفیت زیاد تغییر شکل نسبی 

قابلیت باربری بعد از ترک خوردگی 

بهبود بخشیدن به نقطه ضعف بتن ( ضعف در کشش ) 

الیاف مخصوص بتن 
Concrete FIBER



معرفی محصول 

محصولی با پایه پلی یورتان که با جذب رطوبت هوا به حالت 

فیزیکی جامد االستیک و انعطاف پذیر تبدیل می شود و برای 

تعدیل و کنترل حرکت انواع درزها مورد استفاده قرار می گیرد. 

کاربرد 

درزهای انبساطی برای دال های بتنی 

درزهای انبساطی باند و محوطه فرودگاه ها  

روسازی عرشه بتنی پل ها  

آب بند کردن جای بولت های قالب بندی  

آب بند کردن محل اتصال بتن با فلز  

پر کردن درزهایی که تا 25 درصد جابجایی دارند  

مزایا 

چسبندگی قوی به سطوح بتن 

قابلیت انعطاف پذیری مناسب 

مقاوم در برابر مواد خورنده و حالل های نفتی  

چسبندگی بسیار خوب به سطوح زیر کار   

مقاوم در برابر عوامل جوی  

دارای خاصیت کششی باال  

قابلیت برگشت پذیری عالی  قابلیت برگشت پذیری عالی  

پرکردن، تعدیل و کنترل حرکت انواع درزها 

پلی یورتان درزگیری 
MC.PU5



معرفی محصول 

محصولی بر پایه سیلیکات لیتیوم که به دلیل ترکیبات 

شیمیایی ویژه، با نفوذ در بتن، طی یک واکنش شیمیایی با 

کلسیم، آهک آزاد و مواد قلیایی مختلف در بتن، استحکام بتن 

را به طرز چشمگیری افزایش داده و بتن را در برابر نفوذ عوامل 

شیمیایی از جمله انواع اسید و قلیا حفظ کرده و مقاومت سطح 

را در برابر عوامل جوی و سایش افزایش می دهد. 

کاربرد 

عدم نفوذ پذیری بستر در برابر رطوبت و عوامل شیمیایی 

جلوگیری از ایجاد گرد و خاک 

براق نمودن سطح 

کامال به صورت جذبی و قدرت نفوذ باال در بتن  

عدم ایجاد فیلم بر روی بستر 

دوام و پایداری دائمی 

بهبود مقاومت سایشی سطح سیمانی و بتنی بهبود مقاومت سایشی سطح سیمانی و بتنی 

غیرقابل اشتعال 

زیبایی، عدم نفوذپذیری و استحکام بیشتر سطح بتنی   

سیلر نفوذگر کریستاالیزر سطوح سیمانی 
MC.L3



معرفی محصول 

با توجه به مات و کدر بودن سطوح بتنی که در آن متریال 

پودر سخت صنعتی استفاده شده و از طرفی هم عدم پایداری 

باالی سیمان در برابر عوامل خورنده اسیدی و قلیایی برای 

جبران این نقاط ضعف از سیلر براق کننده استفاده می شود.     

کاربرد 

قابل استفاده بر روی کلیه سطوحی که متریال پایه سیمانی دارند.     

قابل استفاده در سکوها و بخش هایی که تماس مستقیم با 

سولفات ها، سولفیدها و ... دارند. 

مزایا 

جلوگیری از ایجاد گرد و غبار      

روش اجرای بسیار ساده و با سرعت باال      

افزایش نسبی مقاومت سایشی بتن      

بی رنگ و عدم ایجاد الیه خاص روی بتن      

عدم ایجاد لغزندگی در سطح 

ایجاد براقیت و الیه محافظ سطح سیمانی در برابر آب، روغن و ...  

سیلر براق کننده سطوح سیمانی 
MC.L2



از چسب های کاشی انتظار می رود برای سالیان زیاد کاشی را بر روی بستر نگه دارند 

و کارپذیری آسانی نسبت به روشهای سنتی داشته باشند. 

چسب های کاشی خوشبختانه به نقطه ای از رشد و تکامل رسیدند که می توانند این دو 

اصل را به آسانی مرتفع سازند و البته برای کاشی کاری صحیح باید نوع کاشی و بستر 

به  صورت مناسب انتخاب گردد. 

چسب های کاشی را میتوان بر روی کف و دیوار و در محیط های خارجی و داخلی چسب های کاشی را میتوان بر روی کف و دیوار و در محیط های خارجی و داخلی 

متناسب با نوع کاربری تهیه  و در صورت نصب و اجرای صحیح چسب و کاشی، می 

توان به سطحی قابل قبول در کمترین زمان دست پیدا کرد. 

چسب های کاشی عموماً از سیمان، سنگدانه های سیلیسی، فیلرهای معدنی، افزودنی 

هایی که به چسبندگی مالت کمک می کند تشکیل شده اند که با ترکیب کردن آن با 

آب به صورت یک خمیر چسبنده درآمده و برای کاشی کاری با ماله های مخصوص 

آماده می گردد. 

تاکید می گردد، اجرای صحیح چسب کاشی در کیفیت اجرا و چسبندگی کاشی بسیار تاکید می گردد، اجرای صحیح چسب کاشی در کیفیت اجرا و چسبندگی کاشی بسیار 

تاثیر دارد. 

چسب های ساختمانی  
چه کف باشد چه دیوار، کاشی باید به سطح کامالً چسبیده باشد. 



محصولی برای کاشی های با جذب آب متوسط و باال 

چسب کاشی مخصوص دیوار و کف داخلی 
MT.B70

معرفی محصول 

محصولیست بر پایه سیمان، تشکیل شده از سنگدانه های سیلیسی 

و فیلر های مجاز و پلیمر های بهبود دهنده چسبندگی.  

این نوع چسب کاشی به لحاظ دانه  بندی و فرموالسیون برای کاشی 

کردن کف و دیوارهای داخل ساختمان پیشنهاد می گردد. 

مزایا 

مناسب برای کاشی کاری در کف و دیوار داخل ساختمان 

مناسب برای چسباندن انواع کاشی  با جذب آب متوسط و باال 

مناسب برای استفاده بر روی پنل های گچی 

مناسب برای چسباندن سنگ با جذب آب متوسط و باال 



محصولی برای کاشی های با جذب آب کم و بسیار کم 

چسب کاشی پرسالنی 
MT.A85

کاشی پرسالن 

کاشی های پرسالن با استفاده از خاک رس ویژه با ماسه ریز دانه و 

فلدسپات ساخته می شود. کاشی ها در دمای باالتر از دمای پخت 

سرامیک حرارت داده می شوند و این موضوع کمک می کند تا کاشی

 های پرسالنی دوام و مقاومت باالتری داشته باشند. کاشی های 

پرسالنی به دست  اندرکاران حوزه ساختمانی این امکان را می دهند که 

بتوانند از محصولی مقاوم، بادوام و زیبا استفاده کنند. 

از مزایای کاشی پرسالنی می توان به مقاومت باال، نگهداری کم، از مزایای کاشی پرسالنی می توان به مقاومت باال، نگهداری کم، 

زیبایی بیشتر، تنوع زیاد در سبک، مقاوم در برابر رطوبت نام برد. 

معرفی محصول 

محصولیست بر پایه سیمان، تشکیل شده از سنگدانه های سیلیسی و 

فیلر های مجاز و پلیمر های بهبود دهنده چسبندگی.  

این نوع چسب کاشی به لحاظ دانه  بندی و فرموالسیون برای کاشی 

کردن کف و دیوارهای داخل و خارج ساختمان بویژه کاشی های بزرگ 

و پرسالنی پیشنهاد می گردد. 

کاربرد 

مناسب برای کاشی کاری در کف و دیوار داخل و خارج ساختمان 

مناسب برای چسباندن انواع کاشی  با جذب آب کم و بسیار کم 

مناسب برای استفاده بر روی پنل های گچی 

مناسب برای چسباندن سنگ متراکم 

مناسب برای بسترهای با ترافیک باال 



ETICS و سیستم XPS و EPS ،مالتی پایه سیمانی برای چسباندنی پنل های پلی استایرن

چسب مخصوص پلی استایرن 
MA.P80

 ( ETICS ) سیستم کامپوزیتی عایق حرارتی خارجی

سیستم کامپوزیتی عایق حرارتی خارجی راه  حل بهینه برای عایقکاری حرارتی موثر و پایدار دیواره ای خارجی در ساخت  و ساز جدید و همچنین 

نوسازی ساختمان ها است. 

معرفی محصول 

مالتی پایه سیمانی و بهینه شده که به عنوان چسب برای پنل 

های پلی استایرن، EPS و XPS و همچنین برای استفاده در 

سیستم نمای خارجی ETICS مورد استفاده قرار می گیرد. 

کاربرد 

EPS, XPS ،چسباندن ورق و پنل های پلی استایرن

ETICS چسب مورد استفاده در سیستم نمای خارجی

چسباندن قرنیزهای یونولیتی 



محصولی برای بندکشی کاشی، سرامیک و سنگ  

پودر بندکشی رنگی ضد آب  
MT.B40

طول کاشی ( سانتی متر ) 

عرض کاشی ( سانتی متر ) 

ضخامت کاشی ( میلیمتر ) 

مقدار فاصله بین دو کاشی ( میلیمتر ) 

((A+B)/AxB) x C x D x 0,17 = Kg/m²

A = 

B = 

C = 

D = 

بر اساس کاربری، برای پر کردن فضای بین سرامیک 

ها و کاشی ها، استفاده از مواد بندکشی مناسب 

توصیه می گردد. 

معموال برای پر کردن بند ها از ترکیب سیمان و پودر 

سنگ استفاده می شود، اما سیمان به دلیل تخلخل 

و جذب آب باال، به مرور زمان، آلودگی و جرم را 

جذب کرده و تغییر رنگ می دهد.  

سیمان ماده ای سخت بوده و در برابر نیروهای وارده سیمان ماده ای سخت بوده و در برابر نیروهای وارده 

در اثر انقباض، انبساط کف و حرکت های سازه ای، 

عملکردی منعطف ندارد و همچنین عدم پر کردن 

مناسب فضای بین کاشی باعث رشد قارچ و جلبک 

در فضاهای مرطوب و تخریب کاشی و سرامیک در 

محیط های خشک می شود.  

پس بر این اساس بهتر است با توجه به کاربری فضا پس بر این اساس بهتر است با توجه به کاربری فضا 

از مواد بندکشی مناسب استفاده شود. 

فرمول مقدار مورد نیاز برای بندکشی معرفی محصول 

پودر بندکشی بر پايه سيمان مقاومت باال ، سنگدانه های خاص، 

رنگدانه های معدنی، مواد افزودنی، فیلرهای معدنی و رزین های روان 

کننده با خواص چسبندگی ساخته شده و بسيار نرم و انعطاف پذير 

است. اين محصول برای بندكشی بندهای 2-15 ميليمتری ميان انواع 

كاشی های كف و دیوار و مناسب است. 



دفتر مرکزی: تهران، خیابان دربند، خیابان اسدالهی، کوچه خوشدل، پالک ۴۹

آدرس کارخانه: شهرک صنعتی زاویه، خیابان الله ۱۰۵، پالک ۹۹۰

تلفن دفتر : ۰۲۱۹۱۰۷۰۵۵۲

تلفن کارخانه: ۰۸۶۴۵۲۶۰۲۸۳

فکس: ۰۲۱۴۳۸۵۸۲۷۲

www.manamalat.com :وب سایت

info@manamalat.cominfo@manamalat.com :ایمیل


