
 
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

 .تأسيس گرديده است 

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 

به اين شركت اعطا گرديده است  81445به شماره ثبت  (R&D)واحد تحقيق و توسعه 

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 

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 
  

 

 



 

   144بتُن شيمي ترازكننده سطوح افقي                                
  

  شرح
سطوح افقي به براي تسطيح و تراز كردن  144شيميبتُن 

اين محصول ضمن تراز كردن سطوح موجـب  . كار مي رود

  .تسريع در عمليات اجرايي و كاهش هزينه ها مي شود

   

  استاندارد مرجع

� ASTM C 928   
  

  

  موارد كاربرد
تسـطيح و تـراز كـردن انـواع گونـاگون سـطوح افقــي        �

سالنهاي عمومي و زير سـازي   �ساختمانهاي مسكوني

  .كف هاي صنعتي

  سازي سطوح افقي براي نصب پوششهاي جديدماده � �
  

  خواص و اثرات
ب مخلـوط شـده و خميـري روان و كـارا     �ساني با �به  �

  .توليد مي كند

سـاني  �از كارپذيري و رواني كافي برخوردار است و به  �

  .شيارها و منافذ سطح را پر مي كندناهمواري، 

  .چسبندگي زيادي با انواع زير سازيها داردخاصيت  �

  مصرفميزان 
 تـا سـه   اخـتالط يـك   �سطح زير كـار  وضعيتبه  با توجه

متـر    يـك  با براي پوشـش  144كيلوگرم پودر بتن شيمي 

  .مربع كافي است
  

  روش مصرف
  :زيرسازي -الف 

تميز و عاري از مواد چربي و گـرد   سطح زير كار بايد كامالً

 163براي زير سازي مي توان از بتن شـيمي   .و غبار باشد

  .استفاده كرد) پرايمر(

  :اجرا - ب

ب بوسيله پمـپ يـا   �را پس از اختالط با  144بتن شيمي 

رامـي  �ابزار دستي روي سطح مورد نظر ريخته و سپس به 

بمنظـور  . نرا پخش كنيد تا پوشش يكنواختي حاصل شود�

ن شـيمي  سـانتر مـي تـوان از همـزن بـت     �اختالط بهتـر و  

ميلي  5در صورتيكه ناهمواري سطح بيش از . استفاده كرد

بايد عمليات تسـطيح را در چنـد مرحلـه اجـرا      �متر باشد

سـاعت   2ماده شـده بايـد حـداكثر در مـدت     �مالت . كرد

  .مصرف شود

  
 

 

 

 

 

 

  
  

  مشخصات فيزيكي و شيميايي
  طوسي            : رنگ �

gr/cm  :حقيقي وزن مخصوص �
3 6/2 

gr/cm   :وزن مخصوص ظاهري �
3 1/1  

  ندارد     :يون كلر �

� PH :                      10    

  پودري    :    حالت فيزيكي �

      ب�در   :                قابليت اختالط �

  
  

  نگهداري
ه و محفـوظ  ـبست سر كيسه هايدر   :شرايط نگهداري �

                                               فتاب�رطوبت و نور  هوا واز 

  بندي اوليه ماه در بسته 6  :نگهداريمدت  �

  كيلوگرمي 25 كيسه  :بندي بسته �
  

  كاربردي –مالحظات فني 
ميلي متر  10نها بيش از �سطوحي كه ناهمواري براي  �

را بـا     144هر واحد حجمي پـودر بـتن شـيمي     �است

) ميلـي متـر   3تـا   2(حجم ماسه شسته ريـز دانـه   دو 

  .مخلوط كرده و مصرف كنيد

شـده در معـرض هـواي گـرم يـا نــور      سـطح اجـرا   اگر �

از روز نرا بـا كيورينـگ يـا    �بايد  �فتاب باشد� مستقيم

حفاظـت   تـا چنـد روز   آبمنظم اسپري از طريق دوم 

  .كرد

درجـه   5را نبايد در دمـاي كمتـر از    144بتن شيمي  �

  .سانتيگراد به كار برد

بايــد از طريــق  ميــزان مصــرف دقيــق ايــن محصــول �

ــود � ــاهي تعيــــــين شــــ ــهاي كارگــــ .زمايشــــ


