
 
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 
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  شرح
آميـزي و   رنـگ ، پوششي اسـت مقـاوم بـراي    A153بتُن شيمي 

  .هاي شيميايي خورنده رض مواد و محلولمحافظت سطوح در مع

  

  موارد كاربرد
خورنده شيميايي، قليايي هاي  ايجاد پوشش مقاوم در محيط �

  .و مرطوب

  .گيرند آميزي سطوحي كه در دماي باال قرار مي رنگ �

  .آميزي و پوشش سطوحي كه تحت سايش قرار دارند رنگ �

انواع سطوح بتني، سيماني، فلزي، ايجاد پوشش مقاوم روي  �

  ...چوبي و 

  

  خواص و اثرات
  .هاي شيميايي مقاوم است در برابر مواد و محلول �

  .نسبت به تغييرات درجه حرارت پايدار است �

  .در برابر آفتاب و نور خورشيد پايدار است �

  .نسبت به آب و رطوبت، نفوذناپذير و مقاوم است �

  .استاز مقاومت سايشي بااليي برخوردار  �

  .ضريب انبساط حرارتي كمي دارد �

شـدگي   انقباض حرارتي آن كم اسـت و هرگـز دچـار جمـع     �

  .شود نمي

دارد و  هاي جزئـي سـطح تـرك برنمـي     در برابر تغيير شكل �

  .پوشاند هاي مويي را مي ترك

  

  ميزان مصرف
بسته به چگونگي سطح زير كار يك كيلوگرم رنگ براي پوشـش  

  .كافي مي باشد متر مربع 5تا  4

  

  روش مصرف
  :زيرسازي -الف 

سطح زير كار بايـد كـامالً خشـك و تميـز و عـاري از مـواد        �

  .چربي و گرد و غبار باشد

ريـزي   روز پس از بـتن  28در سطوح بتني تازه بايد حداقل  �

  .عمليات ترميم يا پوشش اپوكسي اجرا شود

هاي مكانيكي تميـز و   سطوح بتني قديمي بايد ابتدا با روش �

  .آماده شوند

هـاي شـيميايي    تـوان ابتـدا بـا روش    سطوح كوچـك را مـي   �

  .زيرسازي كرد و سپس با آب تميز شستشو داد

  :سازي آماده -ب 

 .تمام سطوح بايد به وسيله پرايمر اپوكسي، زيرسازي شوند �

سطوحي كه تخلخل زيـادي دارنـد، بـراي كـاهش مصـرف       �

زيرسـازي  هـا، نيـاز بـه دو مرحلـه      اپوكسي و كاهش هزينـه 

 .دارند

  

  

  

اگر سطح زير كار داراي خلـل و فـرج زيـادي باشـد، بـراي       �

در چنـين  . هاي ديگري به كار برد سازي آن بايد روش آماده

  .مواردي با مركز تحقيقات بتُن شيمي مشورت كنيد

در صورت استفاده از پرايمر اجـازه دهيـد حـالل آن كـامالً      �

  .تبخير شود سپس پوشش را اجرا كنيد

  :تالطاخ -پ 

  .ن شيمي استفاده كنيدهمزن بتُاز  �

محتويات ظرف هاردنر را به ظرف حاوي رنگ اضافه كرده و  �

  .دقيقه  به خوبي مخلوط كنيد 3تا  2به مدت 

  :اجرا -ت 

روي  مـو يـا غلطـك    له پيستوله، قلمتوان به وسي رنگ را مي �

  .سطح اجرا كرد

بايد بالفاصله پس  سايل و ابزاركارو منظور حفظ و دوام به: توجه

  .با حالل تميز شوند فادهاز است

  

  مشخصات فيزيكي و شيميايي
 يد، قابل عرضه در سف      : رنگ �

  هاي مختلف رنگ                                 

  در حالل اپوكسي    :يتحالل �

gr/cm         :وزن مخصوص �
3 35/1  

� pH:               7حدود  

 ندارد    :يون كلر �

  

  نگهداري
 در ظروف سربسته محفوظ از هوا و   :نگهداريشرايط  �

 35، در درجه حرارت كمتر از يخبندان                       

    درجه سانتي گراد    

  اوليهبندي  يكسال در بسته   :مدت نگهداري �

  كيلوگرمي 16و  4ظروف   :بندي بسته �

  

  كاربردي –مالحظات فني 
  S153براي تميز كردن دست و ابـزار كـار از بـتن شـيمي      �

 .استفاده نمائيد) حالل اپوكسي(

در رنگ به منظور رقيق كردن آن، استفاده از حالل اپوكسي  �

 .درصد مجاز است 10حداكثر تا 

اين محصول غيـر قابـل اجـرا بـر روي سـطوح پالسـتيكي،        �

الستيكي، سطوح خيس، سطوح چرب و سطوح پر از گرد و 

 .غبار است

شـود ابتـدا   براي سطوح داراي خلل و فرج زياد توصيه مـي   �

و  134جهت تسطيح سطح از تـرميم كننـده بـتن شـيمي     

و در  PR 153، سپس از يـك اليـه پرايمـر اپوكسـي      135

  .استفاده شود نهايت از رنگ
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  25˚در دماي  A 153اطالعات فني ماده بتُن شيمي  -1جدول شماره 

 واحد B 1 واحد و ماده A 7ماده   نسبت اختالط

N/mm  مقاومت پيوستگي به بتُن
2 3  

N/mm 18  )سند بالست شده(مقاومت پيوستگي به فوالد
2
 

 krebbs 94  ويسكوزيته

  ساعت 2  عمر مخلوط جهت اجرا پيش از شروع گيرش اوليه

  ساعت 6حدود  رنگزمان خشك شدن 

 ساعت  10-18 زمان الزم براي اجراي اليه بعدي

  روز 7  زمان خشك شدن نهايي

 عالي دوام در مقابل آب و رطوبت

 خيلي خوب  دوام در مقابل مخرب هاي شيميايي موجود در محيط

 %10ماكزيمم  حالليت

 گرم 200-250 پوشش يك متر مربع با دو اليه اجرا

 ميكرون 150 براي مصرف در دو اليهضخامت توصيه شده 

  

  

  


