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 ManaVKF میکروسمنت سه جزئی مبتنی بر اپوکسی
 پایه آب، که برای پوشش های تزئینی با ضخامت ١ تا

۳ میلیمتر بر روی کف و دیوار ساخته شده است.

 استفاده از یک محصول سه جزئی، مقاومت سایشی
 باالتری را نسبت به محصوالت معمولی بر پایه سیمان

تک جزئی یا حتی دو جزئی، تامین می کند.

 سطح آن، برای طراحی مدرن و مینیمالیستی که به
 راحتی با موادی مانند چوب و سنگ هارمونی پیدا می

کند ایده آل بنظر می رسد.

  اجرای بدون درز، سریع، نگهداری آسان و بدون ترک
خوردگی از مزایای این محصول بشمار می رود.

مانند عمومی  های  مکان  برای  ویژه  به   ManaVKF 
بستر و  دفاتر  ها،  نمایشگاه  ها،  رستوران  ها،   مغازه 

هایی که دارای تردد باالیی هستند، مناسب است.

(هاردنر)، دوم  جزء  داشتن  و  بودن  پایه  آب   بدلیل 
 محصول را می توان بر روی بستر و فضای مرطوب

مانند سرویس بهداشتی و حمام اجرا نمود.

 در طراحی و ایجاد جلوه بصری مبلمان ، میز کار، راه
 پله، درب ها، سقف، کانتر آشپزخانه و ... می توان بهره

برد.

 ManaVKF براحتی با رنگدان های معدنی ترکیب شده
و ماندگاری رنگ بسیار باالیی دارد.



 ManaVKF به دلیل چسبندگی زیاد می تواند
 بر روی بسیاری از سطوح عمودی و افقی اعمال
 شود. این محصول مستقیماً روی بستر موجود،
 در کمترین زمان و ضخامت تنها ۱ تا ۳ میلیمتر
 مانند کاشی، گچ، گچبرگ، سنگ و یا بسیاری

موارد دیگر، اجرا می گردد.



اجرای بدون درز و ترک 
عایق رطوبت و ضد لکه 
نازک با چسبندگی قوی با پوشش های موجود 
وزن کم و سبک جهت کاهش بارگذاری روی دیوار 
مقاومت در برابر سایش و دوام باال. 
رنگ و طرح نامحدود 
بدون بو و حالل در آب 
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مزایا



محصوالت شیمیایی ساختمان

 جهت رسیدن به یک الیه دکوراتیو با ضخامت ١ تا ٢ میلیمتر بر روی بستر کف یا دیوار،

) C ( هاردنر پایه آب رزین اپوکسی ) و جزء B (رزین اپوکسی)، جزء A با ترکیب ٣ جزء 

B و جزء A ترکیب سیمان و سیلیس بسیار نرم ) که با واکنش پلیمریزاسیون بین جزء  

 و شروع هیدارتاسیون سیمان در واکنش با آب موجود در جزء B، می توان به محصولی

با چسبندگی باال، سخت و نفوذ ناپذیر دست یافت.



بستر های قابل اجرا
کف های صنعتی

انباری و طبقات تجاری

بازسازی بسترهای موجود

ها، مغازه  ها،  کافه  برای  تزئینی  های   کفپوش 

ادارات، نمایشگاه ها و خانه ها

انواع دیوار گچی، بتنی، آجری و ...
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نحوه ترکیب

مرحله یک 

 جزء های (B،A) را با ریختن جزء B در ظرف جزء

 A با دریل همزن ( ٣٠٠ دور در دقیقه ) به مدت

مخلوطی تا  نمایید  ترکیب  دقیقه  یک   حداقل 

 همگن بدست آید.

( A دو برابر وزنی جزء B جزء )

مرحله دو 

 به میزان ٢/٥ تا ٣ برابر ترکیب بدست آمده از

 جزء های (B,A) ، جزء (C) را با هم ترکیب نمایید.

 نکته ١ : برای ساخت یک ماستیک در ضخامت

 بیش از یک میلیمتر، میتوان تا ٨٠ درصد وزن

 لک مخلوط C,B,A ، سیلیس دانه بندی اضافه

 نمایید.

 بطور مثال:

٤/٥  ،  B جزء  گرم   ١٠٠٠  ،  A جزء  گرم   ٥٠٠ 

 کیلوگرم جزء C ، حدود ٤ کیلوگرم سیلیس دانه

بندی

 نکته ٢ : می توان برای روانی بیشتر تا ١٠درصد

وزن لک مخلوط بدست آمده، آب اضافه نمود.



www.manamalat.com
info@manamalat.com

آماده سازی بستر

٢٨٤٢٤١٨٥ - ٠٢١
٥٦٤٢٦٠٥٨ - ٠٢١

روی بر  پرایمر  عنوان  با   POXPRIM٥٨٠ الیه   یک 

 بستری سلب، هموار، فاقد چربی، روغن و گرد و غبار

و جاذب اعمال می کنیم.

 سپس مخلوط آماده را با توجه به نوع کاربری با ماله

مخصوص بر روی بستر اجرا می کنیم.

 جهت اجرا بر روی بستر کاشی، باید سطح با الماسه

به  POXPRIM٥٨٠ الیه  یک  سپس  شود،   مضرس 

 عنوان پرایمر و در ادامه مخلوط آماده، با ضخامت

مد نظر، اعمال گردد.

 پیشنهاد می گردد جهت یکپارچه شدن بستر، از مش

فایبرگالس ١٠٠ گرمی استفاده گردد.

-

-

-

-

مشخصات فنی

جزء A:  مایع شفاف

جزء B: مایع قهوه ای تیره

جزء C: پودر سفید رنگ

چگالی مخلوط: ١٫٨ +/- ٠/١ گرم در میلی لیتر

 محتوای جامد B,A: ٦٨ درصد وزنی، ١٤ درصد وزنی

 (بخشی از آب برای هیدراتاسیون شدن سیمان مورد

نیاز است)

ویسکوزیته:  ١٥٠٠ +/- ١٠٠  در ٢٥ درجه سانتیگراد

برای بر متر مربع  کیلوگرم   ٥٫١ تا   ١  میزان مصرف:  

ضخامت ١/٥ تا ٢ میلیمتر

نسبت آب به سیمان: ٠/٧٤

 نسبت در مخلوط در ٦ کیلوگرم: جزء A: ٥٠٠ گرم،

جزء B ١٠٠٠ گرم، جزء C  ٤/٥ کیلوگرم

نقطه اشتعال : ندارد

دمای ٢٥ در  ١٨ ساعت   : اولیه   زمان خشک شدن 

درجه سانتی گراد

 دما محیط کار: دمای بین ٥+ تا ٣٠+ درجه سانتی

گراد

حالل برای تمیز کردن ابزار : آب

 انبارش:  جزء C ، ٦ ماه، در جای خشک، در دمای

 بین ٥ تا ٣٥ درجه سانتی گراد

  جزء A و B ، ١٢ ماه دور از نور خورشید در دمای بین

٥ تا ٣٥ درجه سانتی گراد
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