
 
BETON CHIMIE 

شركت بتُن شيمي با هدف ياري و پشتيباني از مهندسين و متخصصان صنعت ساختمان كشور از طريق 

در سازمان ثبت شركتها ثبت و 

هاي هاي مصرفي در داخل و خارج ساختمانها و سازه

فرآوردة مختلف شيميائي ساختمان بوده و كار 

اي است كه ساختار سازماني شركت به گونه

 ,DINمحصوالت شركت بتُن شيمي به ويژه افزودنيهاي مصرفي در بتن با توجه به استانداردهاي 

شوند و در مقايسه با محصوالت مشابه داخلي و خارجي 

عالوه بر آن توانمنديهاي فني الزم براي توليد محصوالت مطابق با نيازمنديهاي 

نمايندگيهاي فروش و توزيع محصوالت 

شركت در استانهاي مختلف موظفند نظرات و نيازمنديهاي بازار را  شناسائي كرده و شركت را در اجابت تام و 

هاي زير بنائي و محصوالت شركت به علت كيفيت مطلوبشان در بسياري از پروژه

ها ، پلها ، تونلها ، سدها ، كانالهاي آبياري و ديگر طرحهاي 

هاي زير با تالش و پشتكار مديريت شركت ، مركز تحقيقات بتن شيمي با هدف حضور در عرصة گستردة پروژه

فعاليتهاي گسترده اين مركز در زمينة 

  .اي و آزمايشگاهي و انتشار مقاالت آموزشي متمركز شده است 

پروانة تأسيس  1376وزارت صنايع براي فعاليتهاي تحقيقاتي پژوهش شايسته شناخته شده و در ارديبهشت ماه 

  .به اين شركت اعطا گرديده است 

نمايد تا با برگازري سمينارهاي 

احترام به . اي ادا نمايد ههاي علمي و انتشار مقاالت فني دين خود را به جامعة حرف

هاي مديريت شركت بتن شيمي بوده و سرلوحة 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

    

  
 

   

   بتُن شيمي 

BETON CHIMIE

 
شركت بتُن شيمي با هدف ياري و پشتيباني از مهندسين و متخصصان صنعت ساختمان كشور از طريق 

در سازمان ثبت شركتها ثبت و  36696شماره به  1357هاي مورد مصرف در سال افزودنيهاي بتن و ساير فرآورده

 

هاي مصرفي در داخل و خارج ساختمانها و سازهتوليدات شركت در برگيرندة مواد افزودني بتُن و فرآورده

فرآوردة مختلف شيميائي ساختمان بوده و كار  60در حال حاضر محصوالت شركت افزون بر 

ساختار سازماني شركت به گونه. هاي جديد همچنان ادامه دارد و توسعه براي فرآورده

  .اند هرم سازماني را تشكيل داده% 38نيروهاي متخصص و كارشناسان آن افزون بر 

محصوالت شركت بتُن شيمي به ويژه افزودنيهاي مصرفي در بتن با توجه به استانداردهاي 

شوند و در مقايسه با محصوالت مشابه داخلي و خارجي ايران توليد و كنترل مي 2930و استاندارد ملي 

عالوه بر آن توانمنديهاي فني الزم براي توليد محصوالت مطابق با نيازمنديهاي . از كيفيت قابل رقابتي برخوردارند

نمايندگيهاي فروش و توزيع محصوالت . ست مشتريان براي مصارف كامالً خاص و غير معمول فراهم گرديده ا

شركت در استانهاي مختلف موظفند نظرات و نيازمنديهاي بازار را  شناسائي كرده و شركت را در اجابت تام و 

محصوالت شركت به علت كيفيت مطلوبشان در بسياري از پروژه. تمام آنها پشتيباني نمايند 

ها ، پلها ، تونلها ، سدها ، كانالهاي آبياري و ديگر طرحهاي گاز ، پتروشيمي ، نيروگاهصنعتي كشور نظير نفت ، 

  .اندعمراني و ملي مورد مصرف قرار گرفته و رضايت متخصصان را تأمين نموده

با تالش و پشتكار مديريت شركت ، مركز تحقيقات بتن شيمي با هدف حضور در عرصة گستردة پروژه

فعاليتهاي گسترده اين مركز در زمينة . با اخذ مجوزهاي رسمي تأسيس شد  1373كشور ، در سال 

اي و آزمايشگاهي و انتشار مقاالت آموزشي متمركز شده است پژوهشهاي كاربردي ، خدمات مشاوره

وزارت صنايع براي فعاليتهاي تحقيقاتي پژوهش شايسته شناخته شده و در ارديبهشت ماه 

(R&D)  به اين شركت اعطا گرديده است  81445به شماره ثبت

نمايد تا با برگازري سمينارهاي اين شركت با شناخت و قبول مسئوليتهاي فرهنگي و اجتماعي خود تالش مي

هاي علمي و انتشار مقاالت فني دين خود را به جامعة حرفتخصصي ، تحقيق و پژوهش

هاي مديريت شركت بتن شيمي بوده و سرلوحة محيط زيست و ايمني و سالمت كاركنان همواره بخشي از دغدغه

  .ديگر مديران و سرپرستان شركت در امور روزانة شغلي آنهاست 

 بتُن شيمي    
شركت بتُن شيمي با هدف ياري و پشتيباني از مهندسين و متخصصان صنعت ساختمان كشور از طريق 

افزودنيهاي بتن و ساير فرآورده

 .تأسيس گرديده است 

توليدات شركت در برگيرندة مواد افزودني بتُن و فرآورده

در حال حاضر محصوالت شركت افزون بر . باشد صنعتي مي

و توسعه براي فرآورده تحقيق

نيروهاي متخصص و كارشناسان آن افزون بر 

محصوالت شركت بتُن شيمي به ويژه افزودنيهاي مصرفي در بتن با توجه به استانداردهاي   عمدة

ASTM  و استاندارد ملي

از كيفيت قابل رقابتي برخوردارند

مشتريان براي مصارف كامالً خاص و غير معمول فراهم گرديده ا

شركت در استانهاي مختلف موظفند نظرات و نيازمنديهاي بازار را  شناسائي كرده و شركت را در اجابت تام و 

تمام آنها پشتيباني نمايند 

صنعتي كشور نظير نفت ، 

عمراني و ملي مورد مصرف قرار گرفته و رضايت متخصصان را تأمين نموده

با تالش و پشتكار مديريت شركت ، مركز تحقيقات بتن شيمي با هدف حضور در عرصة گستردة پروژه

كشور ، در سال بنائي 

پژوهشهاي كاربردي ، خدمات مشاوره

وزارت صنايع براي فعاليتهاي تحقيقاتي پژوهش شايسته شناخته شده و در ارديبهشت ماه 

(R&D)واحد تحقيق و توسعه 

اين شركت با شناخت و قبول مسئوليتهاي فرهنگي و اجتماعي خود تالش مي

تخصصي ، تحقيق و پژوهش

محيط زيست و ايمني و سالمت كاركنان همواره بخشي از دغدغه

ديگر مديران و سرپرستان شركت در امور روزانة شغلي آنهاست 
  

 

 



 

   141بتُن شيمي ترميم كننده                                                  
  

  شرح
هاي سطحي در  ديدگي براي ترميم و رفع آسيب 141شيميبتُن 

اين محصول ضمن افزايش . رود ها و نماهاي بتُني به كار مي سازه

ــاهش     ــوثري در ك ــش م ــي، نق ــات بتُن ــد و دوام قطع ــر مفي عم

  .كند هاي ترميم ايفا مي هزينه

  

  استاندارد مرجع

� C 928 ASTM   
  

  موارد كاربرد
ــيمي   ــتُن شـ ــالح    141بـ ــرميم و اصـ ــراي تـ ــه بـ كليـ

خـوردگي، شكسـتگي،    هـاي سـطحي، تـرك    ديـدگي  آسيب

  :رود بريدگي و ناهمواري سطوح در موارد زير به كار مي

  .ساخته بتُني ها، نماها و كليه قطعات درجا و پيش پله �

  .)سازگار با آب شرب( مخازن بتُني آب �

  .قطعات سيمان، آزبستي و موزاييكي �

صـب  هـا قبـل از ن   زيرسازي و تسطيح موضـعي كـف سـالن    �

  .پوشش جديد

  .تسطيح آثار قالب هاي چوبي �

  .بتُن و كرموي متخلخلاصالح نماي  �

  

  خواص و اثرات
به آساني با آب مخلوط شده و خميري يكنواخت و كارپـذير   �

  .كند توليد مي

هاي سيماني برخوردار  از چسبندگي خوبي با انواع زيرسازي �

  .است

  .شود خوردگي نمي شدگي و ترك هرگز دچار جمع �

هاي سطحي از مقاومت كششـي كـافي برخـوردار     ترميمدر  �

  .است

 زدا مقـاوم  ذوب و مـواد يـخ   –هاي يخبنـدان   در برابر سيكل �

  .است

  .انبساط حرارتي آن معادل بتُن است �

  .همرنگ با بتُن تقريباً �

  .ءسهولت در اجرا �

  

  ميزان مصرف
حـدود   ءبا توجه به ميزان تخلخل و نا همواري سطوح مورد اجرا

براي پوشش يـك مترمربـع    141كيلوگرم پودر بتُن شيمي  5/1

  .متر كافي است به ضخامت يك ميلي

  

  روش مصرف
  : زيرسازي -الف 

  

  

  

  

بـراي  . سطح زير كار بايد كامالً تميز و فاقـد گـرد و غبـار باشـد    

  .استفاده كرد) پرايمر( 163توان از بتُن شيمي  سازي آن مي آماده

براي افزايش چسبندگي بهتر است سطح زير كار زبر و مرطـوب   

  .باشد

  : اجرا -ب 

 بـا پـودر   آب را ،141درصد وزن بتن شيمي  40تا  30به ميزان 

بـه   .تا خميري يكنواخت و همگـن بـه دسـت آيـد     مخلوط كنيد

 15پـس از   .دقيقـه اسـتراحت دهيـد    15خمير حاصله را بـراي  

بـه منظـور   . زده و استفاده كنيددقيقه مجدداً كمي آن را به هم 

توان از همـزن بـتُن شـيمي اسـتفاده      تر مي اختالط بهتر و آسان

متر به كار  ميلي 5در هر مرحله مالت را حداكثر تا ضخامت . كرد

توان تـرميم را در   هاي بيشتر مي براي دستيابي به ضخامت. بريد

متر  ميلي 20با اين روش تا ضخامت نهايي . چند مرحله اجرا كرد

مالت آماده شده بايد حداكثر در مدت نيم ساعت . قابل اجراست

  .مصرف شود

  

  مشخصات فيزيكي و شيميايي
  خاكستري      : رنگ �

  پودر    :حالت فيزيكي �

  در آب    :قابليت انحالل �

gr/cm    :وزن مخصوص �
3 97/0  

� pH:      11 حدود  

  ندارد        :يون كلر �

  

  نگهداري
 در محل كامالً خشك و سرپوشيده   :شرايط نگهداري �

  محفوظ از هوا                     

  بندي اوليه ماه در بسته 6  :مدت نگهداري �

  كيلوگرمي 25هاي  يسهك     :بندي بسته �

  

  كاربردي –مالحظات فني 
دقيقه پس از ساخت 20مالت آماده شده بهتر است كمتر از  �

 .مصرف شود

 .زبر شود توصيه مي شود قبل از مصرف سطح زير كار �

ميليمتـر   5توصيه مي شود كه ضخامت اليه اجـرا بـيش از    �

ط محيطي سـخت  د، در غير اينصورت در مجاورت شراينشو

مانند تابش مستقيم نور خورشيد و يا تغييرات دمايي شديد 

 .ترك برمي دارد

 23±2ميليمتـري در دمـاي    1خشك شدن اليـه اجرايـي    �

 .نياز داردتقريبا يك روز زمان 

سـاعت و در   4الـي   3اجراي دواليه در فصل تابسـتان  بين  �

صبر كنيد تا اليـه قبلـي خشـك     روز بايد 1زمستان حدود 

   .شود 

  



 

   141بتُن شيمي ترميم كننده                                                  
  

  

  )ASTM C928( 141اطالعات فني بتُن شيمي  - 1جدول 

2  به بتُن چسبندگيمقاومت 
N/mm 5/1  

2  مقاومت فشاري 
N/mm 30  

2  مقاومت كششي 
N/mm 5/2  

2  مقاومت خمشي 
N/mm 6  

  درصد تغيير نسبت به طول اوليه 07/0حداكثر تا   تغيير طول مالت 

  زمان گيرش 
  ساعت 2:30           :اوليه

  ساعت 4               :نهايي

  %19  ميزان جذب آب 

  

  

  

  

  


