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محصولی قابل اجراء در ضخامت کم 

بتن کم ضخامت پلیمری 
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-  افزایش چسبندگی به بسترهای سیمانی 
-  افزایش مقاومت فشاری و خاصیت انعطاف پذیری 

-  افزایش مقاومت سایشی 
-  افزایش مقاومت کششی و مقاومت در برابر تغییر شکل 

-  افزایش خواص روانی و تراز شوندگی بیشتر 
-  افزایش قوام مالت و عدم ته نشینی و رسوب 

ویژگی های پلیمری 

این محصول به دلیل مقاومت مکانیکی و سایشی باال، جایگزینی 
مناسب برای کفسازی بتنی سنتی با ضخامت باالست و به علت 
ضخامت کم اجرایی، بار مرده بستر را به حداقل رسانده و مشکل 

محدودیت ارتفاع را برطرف می کند. 

محصولی برای شرایط ویژه 

پودر رنگی  ظاهر:          
2 ± 0.2   سانتیمتر مکعب  چگالی ظاهری پودر:    
22  نیوتن بر میلیمتر مربع  مقاومت فشاری:      
EN1855-6 مطابق استاندارد             
5.5 نیوتن بر میلیمتر مربع  مقاومت خمشی:      
EN1855-3 مطابق استاندارد             
1.4 < نیوتن بر میلیمتر مربع  < نیوتن بر میلیمتر مربع  مقاومت چسبندگی:     
EN1855-3 مطابق استاندارد             
2000>369 بر میلیمتر مکعب  مقاومت سایشی:      

مطابق 12808-2:2009             
بعد از 48 ساعت  بارگذاری سبک:      

22 گرم سانتیمترمکعب  بازدهی تقریبی:      
5 تا 35 درجه سانتی گراد  دمای محیط زمان کار:    

سازگاری باال  سازگاری باال اجرا روی سطح مرطوب:    اجرا روی سطح مرطوب:   
10 درصد وزن کل  مقدار ترکیب با آب:     
10 تا 30 میلیمتر  ضخامت مناسب اجرا:    

مقاومت کششی  نیروی        نوع      
    kg/cm³     Mpa گسیختگی    گسیختگی  

  >13.96     >1.4       267       C

مشخصات فنی 
  نتایج تست آزمایشگاه WACKER آلمان 

  ( ASTM C1583 ) آزمایش مقاومت کششی همبند بتن  

  انجام شده در مرکز تحقیقات بتن (متب) 

بتن کم ضخامت پلیمری محصولی است پودری و بر پایه سیمان 
پرتلند، که با افزودنی ها و پلیمرهای مخصوص بهینه شده است. 

با توجه به مواد افزودنی و تشکیل دهنده این محصول و اجرای ویژه 
آن می توان به سطحی مقاوم در برابر سایش و فشار در ضخامت کم 

دست یافت. 
بتن کم ضخامت پلیمری در ضخامت کم، از 10 تا 30 میلیمتر در یک  میلیمتر در یک 
مرحله بر روی بتن قدیمی قابل اجراست که می توان با پرداخت توسط 
ماله پروانه در انتها سطحی بدون خلل و فرج و نفوذ ناپذیر برای محیط 

های صنعتی و دکوراتیو داشت. 
چسبندگی باال و مقاومت در برابر فشار، خمش و سایش را می توان 

از خواص این محصول دانست.  
با توجه به انتظار مقاومت باال از این محصول باید آن را به مدت 21 21 
روز توسط آب و سایر روشهای جلوگیری از دفع ناگهانی آب نگهداری 

کرد.  

بتن وژه کفسازی با ضخامت کم 
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محصولی برای شرایط ویژه 

سرد خانه شهاب، متل قو 

بتن پلیمری کم ضخامت محصولی قابل اجرا بر روی بتن قدیمی و 
پرداخت سطح آن توسط ماله پروانه ( ماله برقی )  

با توجه به ضخامت کم اجرایی این محصول و به طبع وزن کم آن، 
محصولی برای پروژه های بازسازی و سبک سازی سازه بحساب می آید. 

  
جایگزین بتن ریزی و کفسازی به روش متداول سنتی در پروژه هایی که 

محدودیت ارتفاع دارند. 

نوسازی پوشش کف کارخانه ها و عدم نیاز به جابجایی ماشین آالت  ماشین آالت 
کارخانه در نتیجه صرفه جویی در زمان و هزینه 

جایگزین کفسازی دوباره بستر قدیمی و عدم نیاز به تخریب کف موجود 
بدلیل مقاومت باال و ضخامت کم 

صرفه جویی در زمان و هزینه های مربوط به تعطیل شدن خط تولید 
جهت نوسازی کف موجود 

صرفه جویی در زمان و  هزینه تخریب بتن و حمل و نقل نخاله تولید  و حمل و نقل نخاله تولید 
شده 

داشتن سطحی کامال مقاوم و به مراتب سختر از بتن سخت خشک پاش 
و مالتی به دلیل یکپارچه بودن محصول در ضخامت و پلیمری بودن آن 

داشتن قابلیت رنگ بندی سنگدانه ها، ساب پذیری، برداشت سطح آن 
توسط دستگاه ساب و نمایان شدن سنگدانه ها و در نتیجه نوسازی 

دوباره سطح 

عدم انتقال ترک های کف موجود به روی سطح جدید عدم انتقال ترک های کف موجود به روی سطح جدید 
  

نوسازی کف پارکینگ، پیاده رو و زیرسازی کفپوش های رزینی مانند 
اپوکسی  و پلی یورتان 

با اعمال سیلر های ویژه، ساب و پولیش زدن، می توان به سطحی 
همچون سنگ از نظر ظاهر، سایش و عایق بودن رسید. 

مزایای بتن پلیمری کم ضخامت 
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3  در مرحله بعد پودر بتن پلیمری کم ضخامت با درصد مشخصی از آب
 (حدود 10 درصد وزن پودر) با دستگاه همزن (میکسر) مخلوط می شود.
ص  مالت آماده شده را بر روی بستر ریخته و بعد از مدت زمان مشخ
عملیات پرداخت با دستگاه ماله پروانه ( ماله برقی ) انجام می شود.

4 ص   سطح پرداخت شده تا 48 ساعت، توسط دستگاه کاتر با فواصل مشخ
جهت کنترل ترک ها، برش زده می شود. 

5  برای داشتن کفسازی با کیفیت باال از نظر مقاومت فشاری، خمشی و
 سایشی، می بایست عملیات کیورینگ و عدم تردد سنگین تا 21 روز با

دقت انجام گیرد.

  ابتدا قسمت و نواحی سست بستر را از بین برده تا از یک سطح محکم1
 و سخت اطمینان حاصل شود. سپس با دستگاه مخصوص شیار زن،
 سطح مورد نظر را شیار زده تا بستر مثل گل میخ عمل کرده و برای

اجرای بتن پلیمری کم ضخامت آماده شود.

 شیار زدن سطح به چند روش اجرا می گردد که به منظور افزایش*
 چسبندگی بتن پلیمری کم ضخامت به سطح و افزایش کنترل جمع

شدگی مالت، اجرا می گردد.

 پس از شیار زدن سطح مورد نظر، شستشو با واتر جت صنعتی و از بین2
بردن هر گونه چربی، گرد و غبار و آلودگی صورت می گیرد.

روش اجرا 
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جدول مقایسه کفوش رزین و بتن پلیمری  
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دیگر الزم نیست نگران نوسازی کف کارخانه یا محل 

کار خود باشید، ما به شما کمک م کنیم در کمترن 

زمان با قیمت مناسب و کیفیت باال به هره وری 

فضای کاری خود بیافزایید. 

جهت مشاوره با ما تماس بگرید 

021 - 28424185
021 - 56426058

www.manamalat.com
info@manamalat.com

مانامالت اولین و تنها مجموعه طراحی و بازسازی  

کفپوش صنعتی و دکوراتیو کم ضخامت 
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