
 
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 

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 
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  شرح
 سـازي سـطوح    نوان يـك پرايمـر آمـاده   به ع Pr153 شيميبتُن 

شـود بـه    هاي اپوكسي روي آن اجرا مـي  و فلزي كه پوششبتُني 

  . يك تركيب دوجزئي برپايه رزين اپوكسي مي باشد .رود كار مي

  

  استاندارد مرجع

� ASTM  D3322   

�   

  موارد كاربرد
هاي خورنده شـيميائي، قليـايي و    زيرسازي مقاوم در محيط �

  مرطوب

سطوحي كه در اثر رطوبت دچار پوسته يا شوره سازي  آماده �

  .اند شده

  .آماده كننده سطوح براي اجراي انواع پوشش هاي رزيني �

  . در سطوحزياد بسيار  ناپذيرينفوذايجاد قابليت  �

  

  خواص و اثرات
سطوحي محكـم و نفوذناپـذير در برابـر انـواع مـواد و      ايجاد  �

 .رطوبتهاي شيميايي، مواد اسيدي و قليايي، آب و  حالل

  .خوردگي شدگي و ترك جمع فاقد �

  .پايداري در برابر تغيير درجه حرارت �

  .هنگام تغيير شكل جزيي مقاوم در برابر تركسطح  �

  .ضريب انبساط حرارتي كم �

  .هاي اجرايي افزايش سرعت و كاهش هزينه �

ــد    � ــالح مانن ــواع مص ــه ان ــوب ب ــي خ ــتُن چســبندگي خيل ب

  ...سنگ،چوب و،

  

  ميزان مصرف
تـر بــه  گــرم بـراي پوشـش يــك م   150 الـي  100حـدود  

به ميزان تخلخل  با توجه( ميكرون 150الي  100ضخامت 

  )سطوح مورد اجرا

  

  روش مصرف
  :زيرسازي -1

سطح زير كار بايد تميـز، خشـك و عـاري از چربـي و      �

  .مواد زائد باشد

بايد  ، درصورتي كه سطوح زيركار بسيار صيقلي باشند �

 .خراش داد ا را با ابزارهاي مخصوصابتدا آن ه

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

 .عمليات زيرسازي با پرايمر اپوكسي اجرا شود

  

  

  

  

  

 
مصـرف  سطوحي كه تخلخل زيـادي دارنـد، بـراي كـاهش      �

. ها نياز به دو مرحله زيرسازي دارند اپوكسي و كاهش هزينه

كـامالً  هـا   در صورت استفاده از پرايمر اجـازه دهيـد حـالل   

  .سپس پوشش را اجرا كنيد ،دنتبخير شو

  :اختالط -2
محتويات ظرف هاردنر را به ظـرف حـاوي پرايمـر اپوكسـي      �

دقيقه  3تا  2اضافه كرده و در مخلوط كن بريزيد و به مدت 

  .به خوبي مخلوط كنيد

  :اجرا -3

مو يـا غلطـك روي    توان به وسيله پيستوله، قلم پرايمر را مي �

حـداكثر زمـان مصـرف پـس از      .كـرد  سطح مورد نظر اجرا

  .دقيقه مي باشد30اختالط مواد

  

  مشخصات فيزيكي و شيميايي
 زرد شفاف          : رنگ �

  مايع    :حالت فيزيكي �

gr/cm           :وزن مخصوص �
3 88/0 

  ثانيه 41    :ويسكوزيته �

� pH:      6دود ح  

  

  نگهداري
 و در ظرف سربسته و محفوظ از حرارت   :شرايط نگهداري �

  وتابش مستقيم خورشيد شعله مستقيم                      

  بندي اوليه يك سال در بسته  :مدت نگهداري �

  ليتري 4ظروف   :بندي بسته �

  

  كاربردي –مالحظات فني 
زا بوده و بـه   آتش Pr153 شيمي توجه داشته باشيد كه بتُن �

  .هنگام كاربرد به چشم و دهان نزديك نشود

است، دمـاي محـيط   ا ازنوع گرماز ءنجا كه واكنش دوجزآاز  �

  .سرعت خشك شدن بسيار موثر است بر

 تمام ابزارهاي به كـار رفتـه قبـل از خشـك شـدن پرايمـر       �

  .با حالل تميز شوند بايستي

هميشه آن مقدار از مواد را باهم تركيـب كنيـد كـه نهايتـا      �

  .دقيقه مصرف شود30ظرف 

  .نفرمائيدهرگز براي رقيق كردن محصول از حالل استفاده  �

بـتُن  در صورت نياز به اطالعات بيشتر بـا مركـز تحقيقـات     �

  .شيمي تماس حاصل فرمائيد
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  Pr153اطالعات فني بتن شيمي  - 1جدول 

  sec 41  )2 فورد كاپ شماره(ويسكوزيته 

N/mm  مقاومت پيوستگي به بتن
2 3 -2  

  دقيقه 30  )زمان اجراي پوشش دوم(آوري  زمان عمل

  


