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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  1376 وزارت 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 عة حرفه

هاي مديريت شركت بتن شيمي بوده و سرلوحة 
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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 تحقيق 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 . يده است مشتريان براي مصارف كامالً خاص و غير معمول فراهم گرد

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 فت ، گاز ، پتروشيمي ، نيروگاه

  .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  1373بنائي كشور ، 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

عة حرفههاي علمي و انتشار مقاالت فني دين خود را به جامتخصصي ، 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

تحقيق و توسعه براي فرآورده

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 گرد

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

تمام آنها پشتيباني نمايند 

فت ، گاز ، پتروشيمي ، نيروگاهصنعتي كشور نظير ن

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

بنائي كشور ، در سال 

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 
  

 

 



 

   156بتُن شيمي                اكريليك   آب بند سطوح ساختمان 
  

  شرح
بـراي   و با دوام يك پوشش بسيار مناسب 156بتُن شيمي 

. حفاظت سطوح ساختمان در برابر باران و گرد و غبار است

گونـه تغييـر در رنـگ و نمـاي      اين ماده بدون ايجـاد هـيچ  

ظاهري سطح، پايداري آن را در برابر نفوذ گازهاي جوي و 

  .كند آب تأمين مي

  

  موارد كاربرد
ايجاد پوشش مناسـب بـر روي انـواع سـطوح بتُنـي و       �

  .مصالح

هاي سنگي، بتُنـي، آجـري،    ي با انواع زيرسازيسازگار �

  .گچي، سيماني و نظاير آن

  .حفاظت از سطوح و نماي آثار و بناهاي تاريخي �

رنــگ و قابــل شستشــو روي انــواع  ايجــاد پوشــش بــي �

  .سطوح

  

  خواص و اثرات
  .پايداري در برابر آب و رطوبت �

  .نفوذناپذيري نسبت به رطوبت هوا و گازهاي جوي �

  .بيشتر دوام و كارآيي �

 .حفظ رنگ نماي اصلي �

  

  ميزان مصرف
تـا   100بر حسب نوع سطح و ميزان جـذب آب آن، بـين   

  .براي پوشش يك متر مربع 156گرم بتُن شيمي  200

  

  روش مصرف
سطح زير كار بايد كـامال خشـك و عـاري از گـرد و غبـار      

  .باشد

مـو يـا    تـوان توسـط پيسـتوله، قلـم     را مي 156بتُن شيمي 

چنانچه سطح ناخواسته با اين . اجرا كردغلطك روي سطح 

توان قبل از خشـك شـدن، آن را بـا     ماده آغشته شود، مي

  .تينر تميز كرد

  

  مشخصات فيزيكي و شيميايي
  بي رنگ      : رنگ �

  مايع    :حالت فيزيكي �

gr/cm    :وزن مخصوص �
3 78/0  

� PH:       6حدود 

  

  

  

  هاي آلي در حالل  :قابليت انحالل �

  2فورت شماره با   ثانيه 41  :ويسكوزيته �

 دندار  :يون كلر �

  

  نگهداري
 در ظروف سربسته محفوظ از هوا،   :شرايط نگهداري �

  رطوبت و حرارت

  بندي اوليه يكسال در بسته  :مدت نگهداري �

  ليتري 4ظروف   :بندي بسته �

  

  كاربردي –مالحظات فني 
دارد،  زيــاديدر صــورتيكه زيــر كــار جــذب ســطحي  �

  .را در دو اليه اجرا كنيد 156پوشش بتُن شيمي 

ميــزان مصــرف دقيــق ايــن محصــول بايــد از طريــق   �

 .هاي كارگاهي تعيين شود آزمايش

 .نبايد بر روي سطوح خيس اجرا شود �

ميزان افزايش نفوذناپذيري حاصله پـس از گذشـت    �

بـر روي   156روز از زمان اجـراي بـتن شـيمي     28

  .نمونه شاهد است% 30سطوح افقي، تا 

  

  هاي ايمني توصيه
آن از دستكش  مصرفهنگام . اين ماده كمي اسيدي است

در صورت تماس با پوسـت،  . و عينك ايمني استفاده كنيد

چشم يا دهان، محل آلودگي را با آب فراوان شستشو دهيد 

  .و در صورت بروز ناراحتي به پزشك مراجعه كنيد



 

   156بتُن شيمي                اكريليك   آب بند سطوح ساختمان 
  

نسبت (شود  بند سطوح ساختمان روي آن اجرا مي مقايسه كاهش نفوذپذيري براي بتُن شاهد و بتُن كه آب - 1نمودار 

  )باشد مي 7/0آب به سيمان 

  

  


