
 
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 اي 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 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 هاي علمي و انتشار مقاالت فني دين خود را به جامعة حرفه

رلوحة هاي مديريت شركت بتن شيمي بوده و س
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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 افزودنيهاي بتن و ساير فرآورده

 

اي مصرفي در داخل و خارج ساختمانها و سازههتوليدات 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 تحقيق و توسعه براي فرآورده

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

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 . تي برخوردارند

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

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

  .اندرفته و رضايت متخصصان را تأمين نمودهعمراني و ملي مورد مصرف قرار گ

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  1373بنائي كشور ، در سال 

اي و آزمايشگاهي و انتشار مقاالت آموزشي متمركز شده است هپژوهشهاي كاربردي ، خدمات مشاور

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 وليتهاي فرهنگي و اجتماعي خود تالش مياين شركت با شناخت و قبول مسئ

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

هاي مديريت شركت بتن شيمي بوده و سمحيط 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

تحقيق و توسعه براي فرآورده

نيروهاي متخصص و كارشناس

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

ASTM  و استاندارد ملي

تي برخوردارنداز كيفيت قابل رقاب

مشتريان براي مصارف كامالً خاص و غير معمول فراهم گرديده است 

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

تمام آنها پشتيباني نمايند 

صنعتي كشور نظير نفت ، گاز ، پتروشيمي ، نيروگاه

عمراني و ملي مورد مصرف قرار گ

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

بنائي كشور ، در سال 

پژوهشهاي كاربردي ، خدمات مشاور

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 مسئ

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 
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  شرح
براي بندكشي قطعات مختلف ساختماني  172بتُن شيمي 

رود و موجـب زيبـايي، دوام و افـزايش سـرعت      به كار مـي 

  .شود اجراي عمليات مي

  

  استاندارد مرجع
 ASTM C 1193  
  

  موارد كاربرد
  :رود در بندكشي قطعات زير به كار مي 172بتُن شيمي 

  .سراميك و كاشي �

  .بتُنيسيماني و  قطعات �

  .قطعات بنايي، سفالي و گچي �

  .ساخته قطعات پيش �

  .متر ميلي 5كليه درزها و بندهاي تا عرض  �

  .سنگ وموزاييك �

  

  خواص و اثرات
پذير توليد  در اثر اختالط با آب خميري كارآ و انعطاف �

  .كند مي

  .با انواع سطوح زير كار چسبندگي دارد �

مت و انعطاف هاي كششي و فشاري مقاو در برابر تنش �

  .دهد كافي نشان مي

  .كند كارآيي خود را حفظ مي زياددر دماي  �

  .نسبت به آب و رطوبت نفوذناپذير است �

هاي جزيي انعطاف كـافي دارد و   نسبت به تغيير شكل �

  .دارد ترك برنمي

را كـاهش   ها هزينه شدهسهولت و سرعت اجرا موجب  �

  .مي دهد

  را برطرف مي كند نشت و نم زدگي درزها �

  .است ون انقباضبد �

  

  ميزان مصرف
بستگي به ابعـاد كاشـي يـا     172ميزان مصرف بتُن شيمي 

ــدها دارد   ــق بن ــرض و عم ــراميك و ع ــي . س ــراي كاش   ب

15 х 15        5با بنـدهاي بـه عـرض سـه ميليمتـر و عمـق 

براي  172گرم از بتُن شيمي  250تا  150متر حدود  ميلي

كلـي  طـور  بـه   .رود متر مربع كاشي به كار مي 1بندكشي 

  به حجم مقطع مورد نظر و لحاظ كردن وزن  بستگي

  

  

  

  

gr/cm مخصـوص 
ميـزان مصـرف قابـل محاسـبه      88/0 3

  .خواهد بود

  

  روش مصرف
  :زيرسازي -الف 

كليه بندهاي مورد نظر بايد قبل از بندكشـي بـه يـك     �

 تميـز اندازه گود، تميز و سپس با برس مرطوب كـامالً  

  .شود

  :اجرا -ب 

حجـم آب   1را با  172بتُن شيمي ابتدا دو حجم پودر  �

بـه منظـور اخـتالط بهتـر و     . به خوبي مخلـوط كنيـد  

  .توان از همزن بتُن شيمي استفاده كرد تر مي آسان

بندكشي بايد به وسيله يك كـاردك السـتيكي انجـام     �

  .شود

بايد سطح زير كار را ماده بندكشي قبل از به كارگيري  �

  .با يك اسفنج مرطوب پاك كرد

  .ساعت مصرف شود 1شده بايد حداكثر تا مالت آماده  �

  

  مشخصات فيزيكي و شيميايي
 اي ـه قابل عرضه در رنگ      :رنگ �

  سفيد و طوسيمختلف 

  پودر    :حالت فيزيكي �

� pH:       11حدود  

gr/cm  :وزن مخصوص ظاهري �
3 90/0  

  در آب    :ختالطقابليت ا �

  

  نگهداري
         ،  هــبست رــدر ظروف س    :شرايط نگهداري �

  از هوا و رطوبت وظـمحف

 دي ـبن اه در بستهـشش م    :مدت نگهداري �

  اوليه

  كيلوگرمي 25هاي  كيسه    :بندي بسته �

  

  كاربردي –مالحظات فني 
Cدماي محيط مصرف بايد بين  �

  .باشد °35-5

رنگي مي تـوان خميـر را بـا    ده بندكشي براي تهيه ما �

. رنگ مورد نظر كامالً مخلوط كرد و سپس به كار بـرد 

پس از خشك شدن مشخص خواهد شـد،  رنگ واقعي 

بنابراين براي انتخاب رنگ نهايي بايد ابتدا رنـگ را در  

  .اجرا كرد يهاي آزمايش نمونه
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  172اطالعات فني بتُن شيمي  – 1جدول 

  )ASTM C191(زمان گيرش 
  دقيقه 15ساعت و  1در حدود : اوليه

  دقيقه 45ساعت و  2در حدود : نهايي

2  چسبندگينيروي 
N/mm 1  3/1تا  

  ASTM C413(  24%(جذب آب 

  نسبت به طول اوليه% 15/0ماكزيمم   تغيير طول خطي

  


