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 شرح
رزین سنگ مصنوعی یا رزین BC 168چسب بلوک 

سنگ آنتیک محصولی کارآمد و توانمند برپایه پلی 

کربوکسیالت اتر می باشد که بطور گسترده در تولید 

سنگ های مصنوعی ، مورد استفاده قرار می گیرد . 

سنگ مصنوعی بر پایه پلی کربوکسیالت اتر ، با رزین 

افزوده شدن به مخلوط مالت تولید سنگ مصنوعی ، 

عالوه بر ایجاد خصوصیاتی نظیر افزایش مقاومت ، 

کاهش نفوذ پذیری و جذب آب ، افزایش عمر و دوام 

سنگ مصنوعی ، موجب افزایش زیبایی و جال و 

ر ، براقیت سنگ می شود . عالوه بر خاصیت مذکو

رزین سنگ مصنوعی بر پایه پلی کربوکسیالت اتر ، از 

 شوره زدگی سنگ جلوگیری خواهد نمود .

 موارد کاربرد

  تولید سنگ های مصنوعی و آنتیک پایه

 سیمانی و سنگ مصنوعی گچی 

  جهت تولید سیستم هایسمنت پالست 

  تولید سنگ های پلیمری 

  تولید کفپوش های بتنی با مقاومت باال 

 وزائیک با ضخامت کم و مقاومت باال تولید م 

  تولید بتن پیش ساخته با مقاومت مکانیکی باال 

  مناسب برای تولید تراورس و سگمنت بتنی 
 

 خواص و اثرات

  درصد  53کاهش میزان آب مصرفی مخلوط تا 

  سهولت اجرا و اختالط 

  کاهش زمان ویبراسیون 

  افزایش مقاومت مخلوط سیمانی در سنین گیرش

 اولیه و نهائی 

  کاهش عیار سیمان مصرفی 

  افزایش مقاومت فشاری سنگ مصنوعی 

  با استفاده از رزین سنگ مصنوعی، می توان میزان

 .ویبراتور بتن را کاهش داد

  پمپاژ این محصووووا راات اسوووت و باع  کاهش

 .استهالک تجهیزات پمپاژ می شود

  محصووووا بواع  کاهش نفوذپذیری بتن می  این

 .شود

    رزین سوونگ مصوونوعی، هوای اضووافی بتن را تا

 درصد کاهش می دهد ۰۷اداکثر 

 این محصوا، زمان بتن ریزی را کاهش می دهد. 

 میزان مصرف

مقدار واقعی مصرف رزین سنگ مصنوعی، به 
شرایط آب و هوایی منطقه و میزان کارایی 

ه طور معمول می مورد نظر بستگی دارد؛ اما ب
درصد وزن سیمان  ۳.۰الی  ۳.۰توان بین 

مصرفی را برای رسیدن به کارایی مناسب 
 .استفاده کرد

 

 روش مصرف

این محصول را به روشهای مختلف و بسته به 

آب وهوای منطقه می توان استفاده کرد. مثال می 

توان قبل از بتن ریزی، رزین سنگ را با بتن 

مخلوط کرد و حداقل ۰ دقیقه برای اختالط کامل 

رزین سنگ با بتن زمان نیاز است. هم چنین می 

توان ابتدا رزین سنگ را با مقداری آب مخلوط 

کرد و سپس به تدریج این مخلوط را به بتن 

 .اضافه کرد.

 مشخصات فیزیكی و شیمیایی
  :شفاف یا عسلی    رنگ 

 :مایع ویسکوز   االت فیزیکی 

  در آب  :اختالطقابلیت 

 :3             وزن مخصوصgr/cm 1/1 

 pH:    ۰ادود 
 

 

 نگهداري

 :ظورف سر بستوه و محفووظ در  شرایط نگهداری

 یخبنداناز هوا و 

 بندی اولیهمدت نگهداری: یک ساا در بسته 

 و بشوووکووه  کیلوگرمی 0۷گووالن بنوودی: بسوووتووه

 لیتری  1۷۷۷لیتری و مخزن 00۷
 

 کاربردي –مالحظات فنی 
جزء مواد سووومی و خطرناک وآتش زا نمی این مواده  

 باشد 

این محصوووا به هیع عنوان نباید با چشووم تماس پیدا 

کند ، در صورت تماس با چشم سریعا با مقدار فراوانی 

 آب شسته شود .

هنگام مصورف از عینک ودسوتکش و ماسووک مناسب   

 استفاده شود .
 

 

https://omranmall.com/%d9%81%d9%88%d9%82-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%aa%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85/
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