
 
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

ختلف شيميائي ساختمان بوده و كار 

اي است كه ساختار سازماني شركت به گونه

 ,DINبتن 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 

اي زير بنائي و همحصوالت شركت به علت كيفيت مطلوبشان در بسياري از پروژه

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

هاي زير ر عرصة گستردة پروژه

فعاليتهاي گسترده اين مركز در زمينة 

  .اي و آزمايشگاهي و انتشار مقاالت آموزشي متمركز شده است 

پروانة تأسيس  1376شناخته شده و در ارديبهشت ماه 

  .به اين شركت اعطا گرديده است 

نمايد تا با برگازري سمينارهاي 

احترام به . اي ادا نمايد مقاالت فني دين خود را به جامعة حرفه

هاي مديريت شركت بتن شيمي بوده و سرلوحة 
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   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  36696به شماره  1357هاي مورد مصرف در سال فرآورده

 

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

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

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

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

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

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 . كامالً خاص و غير معمول فراهم گرديده است مشتريان براي مصارف 

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 صنعتي كشور نظير نفت ، گاز ، پتروشيمي ، نيروگاه

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

ر عرصة گستردة پروژهبا تالش و پشتكار مديريت شركت ، مركز تحقيقات بتن شيمي با هدف حضور د

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

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

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

(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

مقاالت فني دين خود را به جامعة حرفههاي علمي و انتشار تخصصي ، 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 

فرآوردهافزودنيهاي بتن و ساير 

 .تأسيس گرديده است 

توليدات شركت در برگيرندة مواد افزودني بتُن و فرآورده

در حال حاضر محصوالت شركت افزون بر . باشد صنعتي مي

تحقيق و توسعه براي فرآورده

نيروهاي متخصص و كارشناسان آن افزون بر 

محصوالت شركت بتُن شيمي به ويژه افزودنيهاي مصرفي در  عمدة

ASTM  و استاندارد ملي

از كيفيت قابل رقابتي برخوردارند

مشتريان براي مصارف 

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 ، گاز ، پتروشيمي ، نيروگاه

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 د

بنائي كشور ، در سال 

پژوهشهاي كاربردي ، خدمات مشاوره

وزارت صنايع براي فعاليتهاي تحقيقاتي پژوهش شايسته 

(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 
  



 

   170بتُن شيمي                                چسب كاشي پودري ويژه
  

  شرح
، بـراي  زيـاد اي با قدرت چسـبندگي   ماده 170بتُن شيمي 

هاي اسـتايروفوم، گـچ،    نصب هرگونه سراميك، سنگ، ورقه

ــواع زيرســازي  هــا و نيــز  چــوب، آجــر و موازييــك روي ان

اسـتفاده از   .رود روي كاشي به كار مـي بر چسباندن كاشي 

بـه   زيـاد اين محصول براي رسيدن به مقاومت چسبندگي 

  .ير استپذ انسهولت امك

  

  استانداردهاي مرجع
� ASTM C 482  
� DIN EN 1324  
� DIN EN 134 

� BS 5980  
  

  موارد كاربرد
هاي  نصب انواع كاشي، سراميك، سنگ، موزاييك، ورقه �

  .روي سطوح مختلف... استايروفوم و 

  .چسباندن كاشي روي كاشي �

، ســنگي، يبتُنــهــا روي ســطوح  واع پوشــشنصــب انــ �

  ...شده و  سيماني، گچي، سطوح رنگ

  .در سطوحي كه مستقيماً با آب و رطوبت در تماسند �
  

  خواص و اثرات
پـذير   در اثر اختالط با آب خميـري همگـن و انعطـاف    �

  .كند توليد مي

  .پس از گيرش، در برابر سرما و گرما پايدار است �

است  مقاومآب و رطوبت  در برابرپس از خشك شدن  �

  .كند و چسبندگي خود را حفظ مي

سريع نيست و در صورت لزوم تا چند زمان گيرش آن  �

  .توان قطعات را جا به جا كرد دقيقه پس از نصب مي

  .مي باشد اجرا قابل سهولت و سرعتبا  �

برخـوردار   بـه انـواع سـطوح    زيادقدرت چسبندگي  از �

  .است
  

  ميزان مصرف
ميزان ناهمواري، تخلخل به  170ميزان مصرف بتُن شيمي 

بـا  . بسـتگي دارد و چگونگي شيارهاي پشت كاشي سطوح 

تـا   1توجه به اين موارد براي پوشش يك متر مربع حـدود  

  .رود كيلوگرم چسب كاشي پودري به كار مي 2
  

  روش مصرف
  :زيرسازي -الف 

سطح زير كار بايد خشك و تميز و عـاري از ذرات چربـي و    �

 در صورتي كه سطح قبالً پوشش ديگري . گرد و غبار باشد

  

  

  

كاغذ ديواري داشته باشد، بايد ابتـدا پوشـش قبلـي را     نظير

قيرگوني، آسفالت يـا   اززيرسازي  در همچنين اگر. جدا كرد

زير  163از بتُن شيمي  به كمكشده باشد بايد  استفادهگچ 

  .كار را آماده كرد

متـر باشـد،    ميلـي  5در مواردي كه ناصافي سـطح بـيش از    �

در سـطوح افقـي و    144استفاده از ترازكننده بـتُن شـيمي   

در سـطوح عمـودي توصـيه     141كننده بتُن شـيمي   ترميم

هاي اندود شده با گچ يـا گـچ و خـاك بـا      زيرسازي. شود مي

براي چسـباندن ايـن محصـول    متر  ميلي 8ضخامت كمتر از 

  .مناسب نيست

  :اجرا -ب 
مـورد نيـاز    170شـيمي درصد وزن بتن  40تا  30به ميزان  �

خميـري  كنيد و تـا بـه دسـت آمـدن      اضافه مخلوط به آب

 25به ازاي هر كيسه (همگن و يكنواخت، كامالً به هم بزنيد

به منظـور  . )ليتر آب مورد نياز ميباشد 10-5/7كيلويي بين 

توان از همزن بتُن شيمي استفاده  تر مي اختالط بهتر و آسان

دقيقه مجدداً خمير را به هم زده و مصـرف   15پس از . كرد

  .كنيد

متر روي  ميلي 5نازك از خمير چسب را به ضخامت قشري  �

دار بــا  ســطح بكشــيد و ســپس بــه وســيله كــاردك دندانــه

  .متر سطح آن را شياردار كنيد ميلي 5هايي به عمق  دندانه

در سطوحي كه در تماس مستقيم با آب و رطوبت هسـتند،   �

در . بايد تمام سطح كاشي يا سراميك با چسب آغشته شـود 

  .تر خواهد بود شك شدن طوالنياين حالت زمان خ

هر كاشي را با يك حركـت چرخشـي در جـاي خـود قـرار       �

سپس آن را در محل خود فشار داده و با ضـربه زدن  . دهيد

  .محكم كنيد

ها را كه به تازگي چسبانده شده است از ديوار  يكي از كاشي �

در . جدا كنيد و ميزان تماس چسب را با آن بررسـي كنيـد  

بـه  % 65كاشي به ميزانـي كمتـر از   صورتي كه سطح پشت 

چسب آغشته شده باشـد بايـد عمـق شـيارهاي كـاردك را      

  .بيشتر كرد

حداكثر بيست دقيقه پس از كشيدن چسب روي ديوار بايد  �

  .كاشيكاري انجام شود

مالت آماده شده بايد حـداكثر در مـدت دو سـاعت مصـرف      �

  .شود

پس از اختالط چسب كاشي ويژه با آب، خمير آمـاده شـده    �

  . شود مصرف بعددقيقه  30حداكثر تا  بايد
  

  مشخصات فيزيكي و شيميايي
  خاكستري      : رنگ  �

  پودر    :حالت فيزيكي  �

gr/cm    :وزن مخصوص  �
3 02/1  

�  PH:       11حدود  

  در آب    :ختالطقابليت ا  �



 

   170بتُن شيمي                                چسب كاشي پودري ويژه
  

  170اطالعات فني بتُن شيمي  - 1جدول 

  دقيقه EN 1346(  15) (1(زمان اجرا 

EN 1348(  2(مقاومت چسبندگي 
N/mm 5/1  

EN 1308(  2) (2(مقاومت لغزندگي 
gr/cm 5/3  

  %23  جذب آب

  

باشد طـوري   مي دقيقه 15 و چسباندن كاشي 170ماكزيمم فاصله زماني بين اجراي بتُن شيمي  EN 1346طبق  - 1

  .كه كاشي به اليه اجرا شده چسبيده و مقاومت كششي الزم را به دست آورد

شـود كـه كاشـي روي اليـه شـياردار در       مقاومت در برابر لغزش به سمت پايين زماني حاصل مـي  EN 1308طبق  -2

  .سطح عمودي اجرا شود


