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محصول لوکس و بدون درز ر پایه رزن اوکس پایه آب 

کفوش رزین بن 
ManaVENESINO



کفوش تمام عیار 

ManaVENESINO

کفوش ر پایه رزن اوکس پایه آب و بتن 

کفوش رزین بن ManaVenesino یک کفوش ر پایه رزن 

اوکس دو جزئی با ترکیب آب، سیمان، سنگدانه، رنگ معدن، بدون 

و و حالل، عدم نیاز به رایمر و قابل  اجرا در ضخامت بسیار کم 

ن 2 تا 10 میلیمتر، با توجه به ساز سنگدانه ) است.  (میکروسمنت، 

طرح و رنگ متنوع 

در انتخاب رنگ و سنگدانه ها محدودیت وجود ندارد و از سنگدانه در انتخاب رنگ و سنگدانه ها محدودیت وجود ندارد و از سنگدانه 

ت، شیشه های رنگ یا  های معدن درشت و رز مانند مرمر یا گران

بازیافت، ذرات راق، قطعات فلزی، رای به نمایش گذاشتن یک 

کفوش لوکس م توان استفاده نمود. 

بدون درز و رمقاومت 

کفوش رزین بن ManaVenesino یک کفوش یکپارچه، بدون درز  یک کفوش یکپارچه، بدون درز 

و بسیار بادوام است که مقاومت عال در رار سایش دارد. حت م 

توان رای افزایش مقاومت شیمای اسیدی و بازی، بستر را با نوع 

سیلر خاص وشش داد. 
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کفوش رزین بن ManaVenesino انتخای ایده آل رای داشتن سطح 

بدون درز، با دوام فوق العاده و نگهداری آسان در فضاهای تجاری و سازمان 

با ترافیک سنگن مانند بیمارستان ها، مراکز تحقیقات داروی، مدارس، بانک 

ها، الی های ساختمان، مراکز خرید، فروشگاه های مواد غذای، پایانه های 

فرودگاه، ایستگاه های قطار، مراکز همایش است. 

کاررد 

اجرای کفوش بدون درز 

عاق رطوبت و ضد لکه 

قابلیت ساب و پلیش چند باره 

طراح کفوش ی بدیل با قابلیت های سفارش سازی 

کفوش بسیار کم ضخامت 

اتصال بسیار مستحکم با وشش کف موجود 

وزن کم و سبک جهت کاهش بارگذاری روی کف وزن کم و سبک جهت کاهش بارگذاری روی کف 

بدون درز، ضد آب با تمز کردن و نگهداری آسان 

مقاومت در رار سایش و دوام باال 

رنگ و طرح نامحدود 

بدون و و حالل در آب 

استفاده از سنگدانه های بازیافت  

قابل استفاده در فضاهای هداشت و کارخانه های مواد غذای 

مزایا 
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ظاهر جز 1 : ی رنگ 

ظاهر جز 2 : قهوه ای روشن 

زمان اجرای بعد از میکس شدن جز 1 و 2 : حدود 50 دقیقه 

زمان خشک شدن اولیه : 18 تا 24 ساعت 

C 21 زمان رسیدن به مقاومت نهای : 7 روز در دمای

ASTM C413 : 0.037 جذب آب

MPa 30 رار  : ASTM D638 مقاومت چسندگ

MPa 65 رار : ASTM C579  مقاومت فشاری

مقدار ترکیب با آب : در هر کیلو 25 گرم جهت کارای هتر 

مشخصات فن 
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