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شــرکت برازیــن بتــن شــیمی تولیــد کننــده انــواع مــواد 
شــیمیایی صنعــت ســاختمان و افزودنی هــای بتــن بــا ظرفیــت 
تولیــد 50000 تــن در ســال، بــا اتــکا بــه دانــش فنــی و 
نیــروی انســانی متخصــص و حرفــه ای بــه عنــوان یکــی از 
مشــاوره،  زمینــه  در  فعــال،  مجموعه هــای  تخصصی تریــن 
تولیــد و پشــتیبانی فنــی پروژه هــای عظیــم در صنایــع مختلــف 
عمرانــی، پتروشــیمی، سدســازی، راه و تونــل ســازی خدمــات 

می نمایــد. ارائــه 



بــــرازین
بتن شیمی

روان کننده های بتن
Concrete Plastizers
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روان کننده های بتن

ابر روان کننده کربوکسیالتی و کاهنده قوی آب

روش و میزان مصرف

موارد کاربردخواص و اثرات

PC-FH
ــواد  ــه م ــا کاهــش نســبت آب ب ــه ب ــر می باشــد ک ــه کربوکســیالت ات ــر پای ــن محصــول ب ای
ــن را  ــری بت ــذب آب و نفوذپذی ــن، ج ــه بت ــذ مویین ــش مناف ــال آن کاه ــه  دنب ــیمانی و ب س

ــد. ــش می ده ــتحکام آن را افزای ــش و اس کاه

1. اضافه نمودن به مخلوط بتن آماده 
2. اضافه نمودن در زمان ساخت بتن در بچینگ پس از اضافه نمودن    آب طرح اختالط

توجه: هرگز به مصالح خشک اضافه نشود.
ــی 0/8 درصــد  ــه طــرح اختــالط و شــرایط محیطــی، مقــدار مصــرف حــدود 0/2 ال بســته ب
وزن ســیمان و مــواد جایگزیــن ســیمان می باشــد؛ مقــدار دقیــق مصــرف پــس  از آزمایشــات 

ــد. ــت می آی ــی بدس کارگاه
در صــورت نیــاز بــه مصــرف کمتــر یــا بیشــتر از محــدوده مجــاز ایــن مــاده افزودنــی، حتمــا 

بــا کارشناســان شــرکت برازیــن بتــن شــیمی مشــورت نماییــد.
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Carboxylate Superplasticizer

شرایط نگهداری

• افزایش مقاومت بتن به واسطه کاهش آب 
• کاهش آب اختالط بتن تا 30 درصد 

• سازگار با انواع سیمان ها و پوزوالن ها
• افزایش انسجام و کارایی بتن 

• ساخت بتن های حجیم و خود متراکم
• مقاطع بتنی حجیم با تراکم آرماتور باال

• بتن  با مقاومت بسیار باال
• بتن های آماده

• به دور از گرما و تابش مستقیم نور خورشید
• به دور از ســرما و یخبندان

• یکسال در بسته بندی اولیه
• دمای 10+ الی 30+ درجه 

ابر روان کننده کربوکسیالتی

روش و میزان مصرف

موارد کاربردخواص و اثرات

PC-FM
ایــن روان کننــده بــر پایــه پلــی کربوکســیالت اســت کــه فــوق کاهنــده آب اختــالط بــا روانــی 

بــاال و حفــظ کارایــی بتــن در حــدود 30 دقیقــه می باشــد.

1. اضافه نمودن به مخلوط بتن آماده 
2. اضافه نمودن در زمان ساخت بتن در بچینگ پس از اضافه نمودن   آب طرح اختالط

توجه: هرگز به مصالح خشک اضافه نشود.
ــی 0/9 درصــد  ــه طــرح اختــالط و شــرایط محیطــی، مقــدار مصــرف حــدود 0/3 ال بســته ب
وزن ســیمان و مــواد جایگزیــن ســیمان مــی باشــد؛ مقــدار دقیــق مصــرف پــس از آزمایشــات 

ــد. ــت می آی ــی بدس کارگاه
در صــورت نیــاز بــه مصــرف کمتــر یــا بیشــتر از محــدوده مجــاز ایــن مــاده افزودنــی، حتمــا 

بــا کارشناســان شــرکت برازیــن بتــن شــیمی مشــورت نماییــد.
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Carboxylate Superplasticizer

شرایط نگهداری

• افزایش کارایی بتن 
• کاهش آب اختالط تا 25 درصد 

• سازگاری با انواع سیمان ها و پوزوالن ها
• افزایش مقاومت بتن به واسطه کاهش آب 

• افزایش انسجام بتن 

• ساخت بتن های حجیم و خود متراکم
• مقاطع بتنی حجیم با تراکم آرماتور باال

• بتن  با مقاومت بسیار باال
• بتن های آماده

• به دور از گرما و تابش مستقیم نور خورشید
• به دور از ســرما و یخبندان

• یکسال در بسته بندی اولیه
• دمای 10+ الی 30+ درجه 

بسته بندی: 1100 - 220 - 20 لیتری

بسته بندی: 1100 - 220 - 20 لیتری
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Concrete Plastizers

ابر روان کننده کربوکسیالتی

روش و میزان مصرف

موارد کاربردخواص و اثرات

PC-FL
ابــر روان کننــده PC-FL، افزودنــی مایــع بــر پایــه کربوکســیالت می باشــد کــه بــرای افزایــش 
اســالمپ و کارایــی بتــن و همچنیــن کاهــش نســبت آب بــه ســیمان در روانــی ثابــت بــرای 

تامیــن مقاومــت نهایــی بیشــتر بــه کار مــی رود.

1. اضافه نمودن به مخلوط بتن آماده 
2. اضافه نمودن در زمان ساخت بتن در بچینگ پس از اضافه نمودن    آب طرح اختالط

توجه: هرگز به مصالح خشک اضافه نشود.
ــد  ــی 1 درص ــدود 0/4 ال ــرف ح ــدار مص ــی، مق ــرایط محیط ــالط و ش ــرح اخت ــه ط ــته ب بس
وزن ســیمان و مــواد جایگزیــن ســیمان می باشــد؛ مقــدار دقیــق مصــرف پــس از آزمایشــات 

ــد. ــت می آی ــی بدس کارگاه
در صــورت نیــاز بــه مصــرف کمتــر یــا بیشــتر از محــدوده مجــاز ایــن مــاده افزودنــی، حتمــا 

بــا کارشناســان شــرکت برازیــن بتــن شــیمی مشــورت نماییــد.

2
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Carboxylate Superplasticizer

شرایط نگهداری

• افزایش کارایی بتن 
• کاهش آب اختالط تا 20 درصد 

• سازگاری با انواع سیمان ها و پوزوالن ها
• افزایش مقاومت بتن به واسطه کاهش آب 

• افزایش انسجام بتن 

• ساخت بتن های حجیم و خود متراکم
• مقاطع بتنی حجیم با تراکم آرماتور باال

• بتن  با مقاومت بسیار باال
• بتن های آماده

• به دور از گرما و تابش مستقیم نور خورشید
• به دور از ســرما و یخبندان

• یکسال در بسته بندی اولیه
• دمای 10+ الی 30+ درجه 

بسته بندی: 1100 - 220 - 20 لیتری

ابر روان کننده کربوکسیالتی

روش و میزان مصرف

موارد کاربردخواص و اثرات

PC-FL100
PC-FL100 کاهنده آب اختالط، با روانی باال و حفظ کارایی بتن می باشد.

1. اضافه نمودن به مخلوط بتن آماده 
2. اضافه نمودن در زمان ساخت بتن به بچینگ پس از اضافه نمودن    آب طرح اختالط

توجه: هرگز به مصالح خشک اضافه نشود.
بسـته بـه طـرح اختالط و شـرایط محیطـی مقدار مصـرف حدود 0.5 الـی 1 درصد وزن سـیمان 
ومـواد جایگزیـن سـیمان مـی باشـد. مقـدار دقیـق مصـرف پـس از آزمایشـات کارگاهی بدسـت 

می آیـد.
در صـورت نیـاز بـه مصـرف کمتـر یـا بیشـتر از محـدوده مجـاز ایـن مـاده افزودنـی، حتمـا بـا 

کارشناسـان شـرکت برازیـن بتـن شـیمی مشـورت نماییـد.

Carboxylate Superplasticizer

شرایط نگهداری

• سازگاری با انواع سیمان ها وپوزوالن ها 
• افزایش انسجام و مقاومت فشاری بتن

• افزایش اسالمپ و روانی بتن 
• افزایش دوام و پایایی بتن

• افزایش انسجام بتن

• مناسب برای تولید قطعات بتن پیش ساخته 
• مقاطع بتنی حجیم با تراکم آرماتور باال

• مناسب برای تولید بتن های پمپ پذیر
• مناسب برای قالب های لغزان

• تولید بتن های آماده

• به دور از گرما و تابش مستقیم نور خورشید
• به دور از ســرما و یخبندان

• یکسال در بسته بندی اولیه
• دمای 10+ الی 30+ درجه 

بسته بندی: 1100 - 220 - 20 لیتری
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روان کننده های بتن

ابر روان کننده کربوکسیالتی )با خاصیت حفظ کارایی بتن(

روش و میزان مصرف

موارد کاربردخواص و اثرات

PC-GH
ــی  ــاالی آب و قابلیــت حفــظ کارای ــدرت کاهندگــی ب ــل ق ــه دلی ــده PC-GH ب ــر روان کنن اب
ــدل،  ــی معت ــق آب وهوای ــرای مناط ــوب ب ــیار مطل ــه ای بس ــوان گزین ــه عن ــدت، ب ــی م طوالن

گرمســیر و کارخانجــات بتــن پیش ســاخته می باشــد.
امکان ساخت بتن های ویژه و توانمند از دیگر مزایای این محصول محسوب می شود.

1. اضافه نمودن به مخلوط بتن آماده 
2. اضافه نمودن در زمان ساخت بتن به بچینگ پس از اضافه نمودن    آب طرح اختالط

توجه: هرگز به مصالح خشک اضافه نشود.
ــی 0/8 درصــد  ــه طــرح اختــالط و شــرایط محیطــی، مقــدار مصــرف حــدود 0/2 ال بســته ب
وزن ســیمان و مــواد جایگزیــن ســیمان می باشــد؛ مقــدار دقیــق مصــرف پــس از آزمایشــات 

ــد. ــت می آی ــی بدس کارگاه
در صــورت نیــاز بــه مصــرف کمتــر یــا بیشــتر از محــدوده مجــاز ایــن مــاده افزودنــی، حتمــا 

بــا کارشناســان شــرکت برازیــن بتــن شــیمی مشــورت نماییــد.

2
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Carboxylate Superplasticizer

شرایط نگهداری

• امــکان ســاخت بتــن با قابلیــت حفــظ کارایی 
بتــن بیــن90 تــا 150 دقیقــه بســته بــه میزان 

مصــرف و روانــی اولیه 
• ساخت و حمل بتن در مسافت های طوالنی

• کاهش آب اختالط تا 30 درصد  
• افزایش انسجام بتن

• ساخت بتن و بتن ریزی در مناطق گرمسیر
• ساخت بتن های توانمند و پر مقاومت
• ســاخت بتن های خوش نما یا اکسپوز
• ساخت بتن های خود متراکم شونده

• ساخت بتن های نفوذ ناپذیر

• به دور از گرما و تابش مستقیم نور خورشید
• به دور از ســرما و یخبندان

• یکسال در بسته بندی اولیه
• دمای 10+ الی 30+ درجه 

ابر روان کننده کربوکسیالتی )با خاصیت حفظ کارایی بتن(

روش و میزان مصرف

موارد کاربردخواص و اثرات

PC-GM
ابــر روان کننــده PC-GM، کاهنــده قــوی آب اختــالط و افزاینــده قــوی کارایــی بتــن اســت 
کــه توانایــی حفــظ زمــان کارایــی بتــن را نیــز دارد. بنابرایــن در بتــن ریــزی بــا حجــم زیــاد، 

مناطــق گرمســیر و ســاخت انــواع بتــن توانمنــد قابــل اســتفاده اســت. 

1. اضافه نمودن به مخلوط بتن آماده 
2. اضافه نمودن در زمان ساخت بتن در بچینگ پس از اضافه نمودن   آب طرح اختالط

توجه: هرگز به مصالح خشک اضافه نشود.
ــی 0/9 درصــد  ــه طــرح اختــالط و شــرایط محیطــی، مقــدار مصــرف حــدود 0/3 ال بســته ب
وزن ســیمان و مــواد جایگزیــن ســیمان مــی باشــد؛ مقــدار دقیــق مصــرف پــس از آزمایشــات 

ــد. ــت می آی ــی بدس کارگاه
در صــورت نیــاز بــه مصــرف کمتــر یــا بیشــتر از محــدوده مجــاز ایــن مــاده افزودنــی، حتمــا 

بــا کارشناســان شــرکت برازیــن بتــن شــیمی مشــورت نماییــد.

2
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Carboxylate Superplasticizer

شرایط نگهداری

• امـکان ساخت بتن با قابلیت حفظ کارایی بـتن بین 
60 تا 90 دقیقه بسـته به میزان مصرف و روانی اولیه 

• ساخت و حمل بتن در مسافت های طوالنی 
• سازگاری با انواع سیمان ها و پوزوالن ها

• کاهش استهالک پمپ بتن
• افزایش انسجام بتن

• ساخت بتن های حجیم و خود متراکم
• مقاطع بتنی حجیم با تراکم آرماتور باال

• بتن  با مقاومت بسیار باال
• بتن های آماده

• به دور از گرما و تابش مستقیم نور خورشید
• به دور از ســرما و یخبندان

• یکسال در بسته بندی اولیه
• دمای 10+ الی 30+ درجه 

بسته بندی: 1100 - 220 - 20 لیتری

بسته بندی: 1100 - 220 - 20 لیتری



تن
ی ب

یای
یم

ش
ی 

ها
نی 

ود
فز

ا
 C

on
cr

et
e 

Ch
em

ic
al

 A
dd

iti
ve

s
Concrete Plastizers

ابر روان کننده کربوکسیالتی )با خاصیت حفظ کارایی بتن(

روش و میزان مصرف

موارد کاربردخواص و اثرات

PC-GL
ــا قابلیــت کاهندگــی آب اختــالط  ــی بتــن ب ــی افزایــش کارای ــر روان کننــده PC-GL توانای اب

ــن را دارد. بت

1. اضافه نمودن به مخلوط بتن آماده 
2. اضافه نمودن در زمان ساخت بتن به بچینگ پس از اضافه نمودن    آب طرح اختالط

توجه: هرگز به مصالح خشک اضافه نشود.
ــد  ــی 1 درص ــدود 0/4 ال ــرف ح ــدار مص ــی، مق ــرایط محیط ــالط و ش ــرح اخت ــه ط ــته ب بس
وزن ســیمان و مــواد جایگزیــن ســیمان می باشــد؛ مقــدار دقیــق مصــرف پــس از آزمایشــات 

ــد. ــت می آی ــی بدس کارگاه
در صــورت نیــاز بــه مصــرف کمتــر یــا بیشــتر از محــدوده مجــاز ایــن مــاده افزودنــی، حتمــا 

بــا کارشناســان شــرکت برازیــن بتــن شــیمی مشــورت نماییــد.

2
3-

Carboxylate Superplasticizer

شرایط نگهداری

• افزایش کارایی بتن 
• سازگاری با انواع سیمان ها و پوزوالن ها

• افزایش مقاومت بتن به واسطه کاهش آب 
• افزایش انسجام بتن 

• کاهش نفوذپذیری بتن

• ساخت بتن های حجیم و خود متراکم
• مقاطع بتنی حجیم با تراکم آرماتور باال

• بتن  با مقاومت بسیار باال
• بتن های آماده

• به دور از گرما و تابش مستقیم نور خورشید
• به دور از ســرما و یخبندان

• یکسال در بسته بندی اولیه
• دمای 10+ الی 30+ درجه 

بسته بندی: 1100 - 220 - 20 لیتری

فوق روان کننده زودگیرکربوکسیالتی

روش و میزان مصرف

موارد کاربردخواص و اثرات

PC-FL100A
فــوق روان کننــده PC-FL100A بــر پایــه پلــی کربوکســیالت می باشــد کــه عــالوه بــر روانــی 
بتــن و کاهنــده قــوی میــزان آب مصرفــی بتــن، باعــث تســریع در زمــان گیــرش و افزایــش 

ــری می شــود. ــان کوتاه ت ــن در زم ــی بت ــه و نهای ــت  اولی مقاوم

1. اضافه نمودن به مخلوط بتن آماده 
2. اضافه نمودن در زمان ساخت بتن در بچینگ پس از اضافه نمودن    آب طرح اختالط

توجه: هرگز به مصالح خشک اضافه نشود.
ــی 2 درصــد وزن  ــه طــرح اختــالط و شــرایط محیطــی، مقــدار مصــرف حــدود 1 ال بســته ب
ــات  ــس از آزمایش ــرف پ ــق مص ــدار دقی ــد؛ مق ــی باش ــیمان م ــن س ــواد جایگزی ــیمان و م س

ــد. ــت می آی ــی بدس کارگاه
در صــورت نیــاز بــه مصــرف کمتــر یــا بیشــتر از محــدوده مجــاز ایــن مــاده افزودنــی، حتمــا 

بــا کارشناســان شــرکت برازیــن بتــن شــیمی مشــورت نماییــد.

2
3-

Carboxylate Accelerate Superplasticizer

شرایط نگهداری

• کاهــش نســبت آب بــه ســیمان حــدود 15 
تــا 20 درصــد

• امکان بهره برداری زودتر از سازه بتنی
• تسریع در زمان گیرش اولیه بتن

• سهولت در پمپاژ بتن
• افزایش اسالمپ بتن

ــرد و  ــوای س ــرایط آب و ه ــزی در ش • بتن ری
مناطــق سردســیر

ــلح در  ــلح  و غیرمس ــای مس ــاخت بتن ه • س
مناطــق سردســیر

• مناسب برای بتن ریزی با قالب های لغزنده
• ساخت بتن های پر مقاومت

• به دور از گرما و تابش مستقیم نور خورشید
• به دور از ســرما و یخبندان

• یکسال در بسته بندی اولیه
• دمای 10+ الی 30+ درجه 

بسته بندی: 1100 - 220 - 20 لیتری
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روان کننده های بتن

فوق روان کننده بر پایه نفتالین

روش و میزان مصرف

موارد کاربردخواص و اثرات

FDN-H100
ایــن افزودنــی بــر پایــه نفتالیــن ســولفونات می باشــد کــه کاهنــده آب اختــالط بــا روانــی بــاال 
می باشــد. فــوق روان کننــده پلــی نفتالیــن ذرات ریــز موجــود در مخلــوط بتــن را پخــش کــرده 

و ســبب می شــود کــه آب موجــود در مخلــوط بــه نحــوه موثرتــری عمــل کنــد.

1. اضافه نمودن به مخلوط بتن آماده 
2. اضافه نمودن در زمان ساخت بتن در بچینگ پس از اضافه نمودن    آب طرح اختالط

توجه: هرگز به مصالح خشک اضافه نشود.
ــی 2 درصــد وزن  ــه طــرح اختــالط و شــرایط محیطــی، مقــدار مصــرف حــدود 1 ال بســته ب
ــات  ــس از آزمایش ــرف پ ــق مص ــدار دقی ــد؛ مق ــیمان می باش ــن س ــواد جایگزی ــیمان و م س

ــد. ــت می آی ــی بدس کارگاه
در صــورت نیــاز بــه مصــرف کمتــر یــا بیشــتر از محــدوده مجــاز ایــن مــاده افزودنــی، حتمــا 

بــا کارشناســان شــرکت برازیــن بتــن شــیمی مشــورت نماییــد.

2
3-

Poly Naphthaline Superplasticizer

شرایط نگهداری

• قدرت افزایش اسالمپ بتن از 4 به 23 )وارفته(
• افزایش تراکم و انسجام بتن

• افزایش مقاومت فشاری ، خمشی و سایشی بتن
• جلوگیری از پدیده آب اندازی و جداشـدگی

• توان خروج حباب های هوای مازاد بتن

ــتون ها،  ــا، پی هــا، س ــرای بتــن دال ه • اج
دیوارهــا، پل هــا و ...

ــت  ــی و قابلی ــظ کارای ــا حف ــزی ب ــن ری • بت
پمپ پذیــری بــاال

• ساخت بتن های مسلح و غیر مسلح

• به دور از گرما و تابش مستقیم نور خورشید
• به دور از ســرما و یخبندان

• یکسال در بسته بندی اولیه
• دمای 10+ الی 30+ درجه 

بسته بندی: 1100 - 220 - 20 لیتری

ابر روان کننده دیرگیر کربوکسیالتی

روش و میزان مصرف

موارد کاربردخواص و اثرات

PC-GHR
ــده آب  ــی کربوکســیالت اســت کــه کاهن ــه پل ــر پای ــده PC-GHR ب ــوق روان کنن ــی ف افزودن
ــاال و حفــظ کارایــی بتــن در حــدود 90 دقیقــه مــی باشــد و خاصیــت  ــا روانــی ب اختــالط ب

ــرش ســیمان را دارد. ــر در گی تاخی

1. اضافه نمودن به مخلوط بتن آماده 
2. اضافه نمودن در زمان ساخت بتن در بچینگ پس از اضافه نمودن   آب طرح اختالط

توجه: هرگز به مصالح خشک اضافه نشود.
بســته بــه طــرح اختــالط و شــرایط محیطــی، مقــدار مصــرف حــدود 0/4 الــی 1 درصــد وزن 
ــات  ــس از آزمایش ــرف پ ــق مص ــدار دقی ــد؛ مق ــی باش ــیمان م ــن س ــواد جایگزی ــیمان و م س

ــد. ــت می آی ــی بدس کارگاه
در صــورت نیــاز بــه مصــرف کمتــر یــا بیشــتر از محــدوده مجــاز ایــن مــاده افزودنــی، حتمــا 

بــا کارشناســان شــرکت برازیــن بتــن شــیمی مشــورت نماییــد.

2
3-

Carboxylate Superplasticizer

شرایط نگهداری

• جلوگیــری از آب انداختگــی و جــدا شــدگی 
در روانــی بــاال

• امکان کاهش آب به سیمان تا 30 درصد
• تاخیر کنترل شده در زمان گیرش بتن

• بهبود خواص پمپ پذیری
• بهبود انسجام بتن

ــرای  ــرد مناســب ب ــا عملک ــن ب • ســاخت بت
بتن ریــزی در آب و هــوای گــرم

• ساخت و حمل بتن در مسافت های طوالنی
• مناسب برای بتن ریزی حجیم
• تولید بتن خوش نما و اکسپوز

• به دور از گرما و تابش مستقیم نور خورشید
• به دور از ســرما و یخبندان

• یکسال در بسته بندی اولیه
• دمای 10+ الی 30+ درجه 

بسته بندی: 1100 - 220 - 20 لیتری
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Concrete Plastizers

فوق روان کننده بر پایه لیگنو سولفونات

روش و میزان مصرف

موارد کاربردخواص و اثرات

CL
روان کننــده CL بــه عنــوان مــاده کاهنــده آب و افزاینــده کارایــی بتــن، دارای قابلیــت افزایــش 
زمــان کارایــی در حالــت خمیــری بــوده و امــکان ایجــاد اندکــی خاصیــت دیرگیــری را فراهــم 

می نمایــد.

1. اضافه نمودن به مخلوط بتن آماده 
2. اضافه نمودن در زمان ساخت بتن در بچینگ پس از اضافه نمودن    آب طرح اختالط

توجه: هرگز به مصالح خشک اضافه نشود.
ــن  ــی در بت ــیمان مصرف ــد وزن س ــا 1/5 درص ــن 0/4 ت ــول بی ــن محص ــرف ای ــدوده مص مح

می باشــد. 
ــرای  ــت ب ــن حال ــه ای ــود ک ــن می ش ــدن بت ــر ش ــث دیرگی ــال باع ــد نرم ــش از ح مصــرف بی

ــت. ــدیدتر اس ــولفات ش ــد س ــیمان های ض س

2
3-

Lignosulfonate Superplasticizer

شرایط نگهداری

ــه وجــود آمــدن ترک هــای  • جلوگیــری از ب
ســطحی

• جلوگیری از خزش و انقباض بتن
• جلوگیری از آب انداختگی بتن

• افزایش اسالمپ یا کارایی بتن
• سهولت پمپاژ

• بتن ریزی با استفاده از پمپ
• بتن ریزی تیرها، ستون ها و دیوارهای برشی

• افزایــش مقــدار چســبندگی مصالــح در 
ــد  بتن هایــی کــه دانه بنــدی مناســبی ندارن
ــی  ــی و جدای ــزان آب انداختگ ــش می • کاه

نه ســنگ دا

• به دور از گرما و تابش مستقیم نور خورشید
• به دور از ســرما و یخبندان

• یکسال در بسته بندی اولیه
• دمای 10+ الی 30+ درجه 

رزین سنگ مصنوعی

روش و میزان مصرف

موارد کاربردخواص و اثرات

PC-FR730
رزیـن سـنگ PC-FR730 محصولـی کارآمـد و توانمنـد بر پایه کربوکسـیالت اتر می باشـد که 
بـه طـور گسـترده در تولیـد سـنگ های مصنوعـی، مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد. رزین سـنگ 
عـالوه بـر ایجـاد قابلیت هایی نظیـر افزایش مقاومـت، کاهـش نفوذپذیری و جـذب آب، افزایش 

عمـر و دوام سـنگ مصنوعـی، موجـب افزایـش زیبایـی، جال و براقیت سـنگ نیز می شـود.

بهتریــن روش مصــرف رزیــن ســنگ، افــزودن آن بــه بخشــی از آب مخلــوط ســیمانی اســت. 
پیشــنهاد می شــود 5 دقیقــه پــس از اختــالط کامــل مصالــح، بــه مخلــوط بتنــی اضافــه شــود 

و فرآینــد اختــالط تــا حصــول مخلوطــی همگــن و یکنواخــت ادامــه یابــد.
توجه: هرگز به مصالح خشک اضافه نشود.

ــی 1/1 درصــد  ــه طــرح اختــالط و شــرایط محیطــی، مقــدار مصــرف حــدود 0/4 ال بســته ب
وزن ســیمان و مــواد جایگزیــن ســیمان می باشــد؛ مقــدار دقیــق مصــرف پــس از آزمایشــات 

ــد. ــت می آی ــی بدس کارگاه

Synthetic Stone Resin

شرایط نگهداری

• افزایش مقاومت فشاری سنگ مصنوعی
• افزایش دوام و پایایی قطعه

• سازگاری با انواع سیمان های پرتلند
• جلوگیری از جداشدگی و آب انداختگی

• کاهش نفوذپذیری و جذب آب

• مناســب بــرای تولیــد ســنگ های مصنوعــی                                             
و آنتیــک پایــه ســیمانی

• مناسب برای تولید قطعات بتنی پیش ساخته
• تولید موزاییک با ضخامت کم و مقاومت باال
• مناسب بر  ای تولید بتن اکسپوز و خوش نما

• تولید کف پوش های بتنی با مقاومت باال 

• به دور از گرما و تابش مستقیم نور خورشید
• به دور از ســرما و یخبندان

• یکسال در بسته بندی اولیه
• دمای 10+ الی 30+ درجه 

بسته بندی: 1100 - 220 - 20 لیتری

بسته بندی: 1100 - 220 - 20 لیتری
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Water Proofing

پاور ژل میکروسیلیس

روش و میزان مصرف

موارد کاربردخواص و اثرات

MG-T
پــاور ژل میکروســیلیس الیــاف دارMG-T ژلــی چنــد منظــوره بــر پایــه کربوکســیالت اســت 
کــه بهبــود دهنــده خــواص ســیالیت بتــن در حالــت خمیــری و ارتقاء دهنــده کیفیــت بتــن 
سخت شــده بــه لحــاظ افزایــش مقاومــت فشــاری و کاهــش مقادیــر جــذب آب و نفوذپذیــری 

مــی باشــد.

مقــدار مصــرف پــاور ژل از طریــق آزمایشــات کارگاهــی مشــخص خواهــد شــد. ایــن مقــدار 
بســته بــه طــرح اختــالط بتــن، حــدود 1 تــا 3 درصــد وزن ســیمان مصرفــی خواهــد بــود.

در صــورت نیــاز بــه مصــرف کمتــر یــا بیشــتر از محــدوده مجــاز ایــن مــاده افزودنــی، حتمــا 
بــا کارشناســان شــرکت برازیــن بتــن شــیمی مشــورت نماییــد.

پاور ژل را می توان به دو صورت به بتن اضافه نمود:
1. پس از اختالط کامل تمام اجزاء سازنده بتن

2. با کل آب اختالط بتن یا بخشی از آن مخلوط نموده و به مخلوط بتنی اضافه شود.

Power Microsilica Gel

شرایط نگهداری

• افزایــش مقاومــت فشــاری بتــن بــه واســطه 
کاهــش آب

• کاهش20 درصدی عیار سیمان در بتن
• سازگاری با انواع سیمان ها و پوزوالن ها

• کاهش نسبت آب تا 20 درصد
• افزایش روانی و کارایی بتن

• ســازه های  بتنــی کــه در معــرض بارهــای 
ــد. ــرار دارن ــدید ق ــی ش دینامیک

• ســاخت انــواع ســازه های بتنــی از قبیــل 
کانال هــای انتقــال آب، تصفیه خانه هــا و پل هــا

• ســاخت بتن هــای حجیــم و مقاطــع بتنــی بــا 
تراکــم آرماتــور بــاال

• ساخت بتن های نفوذ ناپذیر و با دوام 

• به دور از گرما و تابش مستقیم نور خورشید
• به دور از ســرما و یخبندان

• یکسال در بسته بندی اولیه
• دمای 10+ الی 30+ درجه 

سوپر ژل میکروسیلیس

روش و میزان مصرف

موارد کاربردخواص و اثرات

MG-ACP
ــت  ــن اس ــی بت ــواد افزودن ــرفته ای از م ــه ی پیش ــیلیس MG-ACP گون ــوپر ژل میکروس س
ــزوده  ــن اف ــه بت ــان ســاخت ب ــد منظــوره در زم ــد و چن ــای توانمن ــرای ســاخت بتن ه ــه ب ک
ــوذ  ــع جــذب آب و نف ــن، باعــث رف ــردن اســالمپ بت ــاال ب ــر ب ــالوه ب ــاده ع ــن م می شــود. ای

ــردد. ــن می گ ــری بت ناپذی

ــق آزمایشــات کارگاهــی مشــخص خواهــد شــد.  مقــدار مصــرف ســوپر ژل MG-ACP از طری
ایــن مقــدار بســته بــه طــرح اختــالط بتــن، حــدود 4 تــا 8 درصــد وزن ســیمان مصرفــی خواهــد 

بــود.
در صــورت نیــاز بــه مصــرف کمتــر یــا بیشــتر از محــدوده مجــاز ایــن مــاده افزودنــی، حتمــا 

بــا کارشناســان شــرکت برازیــن بتــن شــیمی مشــورت نماییــد.
سوپر ژل را می توان به دو صورت به بتن اضافه نمود:

1. پس از اختالط کامل تمام اجزاء سازنده بتن
2. با کل آب اختالط بتن یا بخشی از آن مخلوط نموده و به مخلوط بتنی اضافه شود.

Super Microsilica Gel

شرایط نگهداری

• کاهش احتمال بروز انواع ترک در بتن
• سازگاری با انواع سیمان ها و پوزوالن ها

• پخش یکنواخت و اجرای راحت بتن 
• کاهش نسبت آب تا 15 درصد

• افزایش روانی و کارایی بتن

ــل،  ــکله، پ ــای اس ــاخت بتن ه ــت س • قابلی
ــدها ــازن و س مخ

• ساخت بتن های پرمقاومت و با دوام
• تولید بتن نفوذناپذیر

• به دور از گرما و تابش مستقیم نور خورشید
• به دور از ســرما و یخبندان

• یکسال در بسته بندی اولیه
• دمای 10+ الی 30+ درجه 

بسته بندی: سطل 25 کیلوگرمی

بسته بندی: سطل 25 کیلوگرمی
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آببندکنندهها

ژل میکروسیلیس

روش و میزان مصرف

موارد کاربردخواص و اثرات

MG-M
ــش  ــل توجــه ای در افزای ــر قاب ــوزوالن اســت و تاثی ــوپر پ ــک س ــیلیس MG-M ی ژل میکروس

ــن دارد. ــواص بت ــر خ ــت، دوام و دیگ مقاوم
ژل میکروســیلیس موجــب افزایــش تراکــم بتــن و همچنیــن افزایــش مقاومت فشــاری، خمشــی 

و کششــی بتــن خواهــد بــود. 

مقــدار مصــرف ژل میکروســلیس MG-M از طریــق آزمایشــات کارگاهــی مشــخص خواهــد 
ــیمان  ــد وزن س ــا 10 درص ــدود 6 ت ــن، ح ــالط بت ــرح اخت ــه ط ــته ب ــدار بس ــن مق ــد. ای ش

ــود. ــی خواهــد ب مصرف
در صــورت نیــاز بــه مصــرف کمتــر یــا بیشــتر از محــدوده مجــاز ایــن مــاده افزودنــی، حتمــا 

بــا کارشناســان شــرکت برازیــن بتــن شــیمی مشــورت نماییــد.
پاور ژل را می توان به دو صورت به بتن اضافه نمود:

1. پس از اختالط کامل تمام اجزاء سازنده بتن
2. با کل آب اختالط بتن یا بخشی از آن مخلوط نموده و به مخلوط بتنی اضافه شود.

Microsilica Gel

شرایط نگهداری

• جبــران کمبــود فیلــر ســنگدانه ها و ایجــاد بافت 
خمیــری بیشــتر در بتن

• ممانعت از آب انداختگی و جداشدگی بتن
• افزایش مقاومت فشاری، کششی و خمشی

• کاهش قابل توجه ترک های سطحی بتن
• کاهش نفوذپذیری بتن

ــد و  ــای آب بن ــرای بتن ه ــرای اج ــب ب • مناس
ــر نفــوذ ناپذی

• مناســب جهــت ســاخت بتن هــای در معــرض 
ســیکل ذوب و انجمــاد

ــای  ــرض باره ــه در مع ــی ک ــای بتن ــازه ه • س
ــد ــرار دارن ــدید ق ــی ش دینامیک

• به دور از گرما و تابش مستقیم نور خورشید
• به دور از ســرما و یخبندان

• یکسال در بسته بندی اولیه
• دمای 10+ الی 30+ درجه 

واتر پروف پودری

روش و میزان مصرف

موارد کاربردخواص و اثرات

WP100-P
واتــر پــروف پــودری WP100-P نوعــی مــاده آب بندکننــده می باشــد کــه تمــام مقاطــع بتــن را 

بــه جســمی آب گریــز تبدیــل می نمایــد.
واتــر پــروف پــودری عــالوه بــر آب بندبــودن، فیلــر ضــد آب موثــری بــرای پــر نمــودن فضاهــای 
خالــی ناشــی از کســری فیلــر ســنگدانه ها می باشــد. بــا بــه کارگیــری ایــن فیلــر مناســب عــالوه 
بــر اصــالح دانــه بنــدی مصالــح، خــواص رئولوژیــک مخلــوط بتــن تــازه نیــز بهبــود پیــدا می کند.

واترپــروف پــودری را بــه داخــل بچینــگ یــا تــراک میکســر قبــل یــا بعــداز افــزودن آب بــه 
مصالــح خشــک اضافــه نماییــد.

ــزوده شــود و پــس از اختــالط کامــل عمــل  ــوط آمــاده بتــن اف ــه مخل ــوان ب همچنیــن می ت
ــردد. ــاز گ ــزی آغ بتن ری

مقــدار مصــرف از طریــق آزمایش هــای کارگاهــی مشــخص خواهــد شــد، کــه حــدود مصــرف 
2 تــا 3 درصــد ســیمان مصرفــی طــرح اختــالط می باشــد.

Powder Waterproof

شرایط نگهداری

• انســداد کامــل تمامــی خلــل و فــرج ریز ناشــی 
از کســری فیلــر ســنگدانه ها

• حفــظ خــواص آب بنــدی در طــول زمــان 
ســازه از  بهره بــرداری 

• انتقال قابلیت آب گریزی فیلر به بتن
• رفع جذب آب و نفوذپذیری بتن

ــر در  ــوذ ناپذی ــن نف ــاخت بت ــزی و س • بتن ری
یون هــای  حــاوی  مناطــق  و  شــوره زارها 

ــر ــولفات و کل س
• آب بند نمودن قطعات پیش ساخته بتنی 

• ساخت مقاطع بتنی مجاور با آب دریا
• ساخت بتن بدون جمع شدگی 

• به دور از گرما و تابش مستقیم نور خورشید
• به دور از ســرما و یخبندان

• یکسال در بسته بندی اولیه
• دمای 10+ الی 30+ درجه 

بسته بندی: سطل 25 کیلوگرمی

بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی
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Water Proofing

آب بند کننده دو جزئی

روش و میزان مصرف

موارد کاربردخواص و اثرات

WP2KH
ــر  ــی ب ــده دو جزئ ــد و محافظت کنن ــی WP2KH نوعــی پوشــش آب بن ــده  دو جزئ آب بندکنن
ــول  ــاد، دوام و ط ــیار زی ــری بس ــاف پذی ــد. انعط ــی باش ــی م ــن اکریلیک ــیمان و رزی ــه س پای
عمــر بســیار طوالنــی و چســبندگی بــه مقاطــع زیــرکار نظیــر بتــن، لوله هــای فلــزی و ســایر 

ــد. ــن محصــول می باش ــواص ای ــح از خ مصال

ســطوح بتــن قبــل از اجــرا می بایســت کامــال تمیــز و عــاری از هــر گونــه ذرات سســت، چربــی، گــرد 
و غبــار، رنــگ و ســایر پوشــش ها گــردد. بهتــر اســت تمامــی ســطوحی کــه مــواد آب بنــد بــر روی 
آن هــا اجــرا خواهــد شــد بــا اعمــال پرایمــر آب بنــدی پوشــش داده شــود و پــس از حداقل 1 ســاعت، 
محصــول آب بنــد بــر روی ســطوح اجــرا گــردد. ابتــدا جــزء مایــع را در ظرفــی کــه محصــول در آن 
مخلــوط می کنیــد ریختــه ســپس جــزء پــودری را بــه آرامــی در حالــی کــه همــزن روشــن اســت به 
آن اضافــه نماییــد. عمــل اختــالط را تــا زمانــی کــه مخلــوط همگــن و یکنواخت گــردد ادامــه دهید. 

توجه: مخلوط آماده کمتر از 40 دقیقه مصرف گردد.
در هر متر مربع مقدار مصرف حدود 1/5 الی 2 کیلوگرم می باشد.

Polymer Waterproof

شرایط نگهداری

• آب بندی ونفوذ ناپذیر نمودن سطوح بتنی
• االستیک بودن بسیار باال

• عدم جلوگیری از تنفس بتن
• قدرت چسبندگی بسیار زیاد به سطوح 

• سرعت و سهولت اجرا
• غیر سمی وغیر قابل اشتعال

• رفع نم زدگی و نفوذپذیری تمامی سازه های بتنی
• محافظــت و آب بنــدی تمامــی ســازه های بتنی 
ــال آب  ــکله، خطوط انتق ــا، اس ــل تونل ه از قبی
تصفیه خـــانه های آب و فـــاضالب، مخــازن 
ــتخرهای  ــیک ها و اسـ ــدنی، سپتـ آب آشامیـ

پرورش ماهــی

• به دور از گرما و تابش مستقیم نور خورشید
• به دور از ســرما و یخبندان

• یکسال در بسته بندی اولیه
• دمای 10+ الی 30+ درجه 

نانو عایق نمای ساختمان

روش و میزان مصرف

موارد کاربردخواص و اثرات

B200
ــردن  ــز ک ــرای آب گری ــه ب ــت ک ــو اس ــده نان ــد آب گریزکنن ــل جدی ــق B200 نس ــو عای نان
ــواع ســطوح ســاختمانی از قبیــل آجــر، گــچ و بتــن طراحــی و ســاخته شــده و جایگزیــن  ان

ــت. ــده اس ــیون گردی ــنتی ایزوالس ــتم های س سیس
ایــن محصــول پایــه آب بــوده و به دلیــل نداشــتن حالل هــای نفتــی و ســمی کامــال دوســتدار 
ــواع  ــی در ان ــوذ باالی ــت نف ــو، قابلی ــاختار نان ــتن س ــل داش ــد و به دلی ــت می باش محیط زیس
ســطوح ســاختمانی دارد )3 تــا 5 میلیمتــر( و می توانــد از نفــوذ آب  و ایجــاد شــوره بــر روی 

نماهــای ســاختمانی جلوگیــری کنــد.

ــا  ــد از خشــک  شــدن ســطح، ب ــوده ســپس بع ــز نم ــال تمی ــر را کام ــورد نظ ــدا ســطح م ابت
ــا 200 گــرم محصــول در دو  ــع مقــدار 180 ت ــا پیســتوله مناســب در هــر متــر مرب قلم مــو ی

ــا فاصلــه بســیارکم اعمــال گــردد. ــه ب ــا چنــد مرحل ی
توجه: سطح مورد اجرا باید به صورت کامل پوشش داده شود.

Nano Waterproof

شرایط نگهداری

• جلوگیری از شوره بر روی نمای ساختمان
• حفظ قابلیت تنفس سطوح  و سازه
• خاصیت خود تمیزشوندگی سطوح
• محافظت سطوح در برابر نفوذ آب 

• آب گریز کردن سطوح ساختمانی

• ضد آب کردن سنگ های مصنوعی
• ضد آب کردن آثار گلی و سـفالی
• ضد آب کردن ورقه های سیمانی
• ضـد آب کردن دیوار های گچی

• ضد آب کردن نماهای آجری

• به دور از گرما و تابش مستقیم نور خورشید
• به دور از ســرما و یخبندان

• یکسال در بسته بندی اولیه
• دمای 10+ الی 30+ درجه 

بسته بندی: گالن20-4-1 لیتری

بسـته بندی: سـطل 16 کیلوگرمی و کیسـه 
کیلوگرمی  25
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آببندکنندهها

پرایمر آب بندی

روش و میزان مصرف

موارد کاربردخواص و اثرات

WP200
ــد.  ــی باش ــی م ــن اکریلیک ــه رزی ــر پای ــد ب ــش آب بن ــی پوش ــدی WP200 نوع ــر آب بن پرایم
انعطــاف پذیــری و چســبندگی بــه مقاطــع زیــرکار نظیــر ســطوح ســیمانی، ســطوح گچــی و 

ــد. ــاده می باش ــن م ــواص ای ــح از خ ــایر مصال س

بســته بــه تخلخــل و نفوذپذیــری زیــرکار دارد. در هــر متــر مربــع مقــدار مصــرف حــدود 150 
ــی 200 گــرم می باشــد. ال

ــا اســپری محصــول  ــو ی ــم م ــا قل ــوده، ســپس ب ــز نم ــال تمی ــور نظــر را کام ــدا ســطح م ابت
ــد. ــرا کنی WP200 را اج

Water Repellent Prime

شرایط نگهداری

• افزایــش چســبندگی رنــگ و مــواد آب بندی 
ــه ســطوح زیرین  ب

• نفوذ به داخل سطوح سیمانی و گچی 
• آب بندی نسبی
• االستیک بودن 

• اســتفاده قبــل از اجــرای چســب کاشــی بــر 
ــی ــای گچ روی دیوار ه

ــر روی  ــا ب ــرای رنگ ه ــل از اج ــتفاده قب • اس
ســطوح ســیمانی وگچــی

• استفاده قبل از اجرای مواد آب بندی 

• به دور از گرما و تابش مستقیم نور خورشید
• به دور از ســرما و یخبندان

• یکسال در بسته بندی اولیه
• دمای 10+ الی 30+ درجه 

آنی گیر

روش و میزان مصرف

موارد کاربردخواص و اثرات

WP160
ــه  ــه ســیمان می باشــد ک ــر پای ــوری ب ــده ف ــالت آب بندکنن ــی م ــر نوع ــد آنی گی ــودر آب بن پ
ــل  ــار حاص ــر فش ــت های پ ــداد نش ــرای انس ــدی ب ــر قدرتمن ــدن خمی ــوط ش ــس از مخل پ

می شــود. 

ــری  ــا خمی ــد ت ــوط نمایی ــودر مخل ــد وزن پ ــدار30 درص ــه مق ــا آب ب ــر را ب ــودر آنی گی پ
یکنواخــت و همگــن حاصــل گــردد؛ 30 ثانیــه پــس از مخلــوط کــردن صبــر می کنیــد ســپس 
خمیــر آمــاده را روی محــل نشــت آب بــه مــدت20 الــی30 ثانیــه فشــار دهیــد، بعــد از پــر 
نمــودن کامــل درز و رفــع نشــت، آن را بــا بتــن یــا ســنگ هــم ســطح نماییــد. درقســمت هایی 
کــه فشــار زیــادی وجــود دارد از یــک لولــه باریــک جهــت زهکشــی اســتفاده نماییــد و ســپس 
اطــراف آن را رفــع نشــت نماییــد. درپایــان لولــه را برداشــته یــا ببریــد و موضــع باقــی مانــده 

را بــه روش فــوق آب بنــدی فرماییــد.
توجــه: همیشــه آن مقــدار از پــودر آنی گیــر را بــا آب مخلــوط نماییــد کــه در مــدت زمــان 

کمتــر از 30 ثانیــه مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

Fast Hardner

شرایط نگهداری

• قابلیت کاربرد درتماس با آب آشامیدنی
• امکان بهره برداری ســریع از سازه

• بدون انقباض و ترک خوردگی
• فاقد یون کلر
• گیرش سریع

• آب بنــدی محــل درزهــا و مجــاری عبــورآب 
مقاطــع بتنــی و ســنگی

• ترمیــم و آب بندی ســریع چاله آسانســورها، 
ــا ــا و کانال ه لوله ه

• قطع آنی هر گونه نشت آب

• به دور از گرما و تابش مستقیم نور خورشید
• به دور از ســرما و یخبندان

• یکسال در بسته بندی اولیه
• دمای 10+ الی 30+ درجه 

بسته بندی: گالن 20-10 لیتری

بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی
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Water Proofing

پودر نفوذگر کریستال شونده

روش و میزان مصرف

موارد کاربردخواص و اثرات

WP170
ایــن محصــول پــودری بــر پایــه ســیمان بــوده کــه بــا نفــوذ در بتــن، بــا آهــک و ســیمان های 
ــبکه ای  ــاد ش ــا ایج ــد. بـ ــتال می ده ــکیل کریس ــان داده و تش ــش نش ــده واکن ــب نش ترکی

متراکــم درون خلــل و فـــرج بتــن، ســازه را آب بنــد می کنــد. 

پــودر نفوذگــر را بــه نســبت یــک کیلوگــرم پــودر و300 گــرم آب بــا اســتفاده از همــزن بــه 
مــدت 3 دقیقــه مخلــوط کــرده، ســپس 5 دقیقــه صبــر می کنیــد مجــددا 3 دقیقــه مخلــوط 
کنیــد و بــر روی ســطح مرطــوب در دو دســت اجــرا کنیــد. فاصلــه بیــن اجــرای دو الیــه در 
ــا دو ســاعت می باشــد کــه دمــا و رطوبــت محیــط نقــش مهمــی در آن دارد. حــدود یــک ت

نکتــه: بــا توجــه بــه اینکــه فراینــد تشــکیل کریســتال در محیــط مرطــوب صــورت می گیــرد 
بــه مــدت دو روز بــر روی ســطح اجــرا شــده، آب اســپری کنیــد.
میزان مصرف در هر متر مربع حدود 1 الی 2 کیلو گرم می باشد.

Crystal Concrete Penetrator

شرایط نگهداری

• بــاال بــردن مقاومــت بتــن در مقابــل یون های 
مخرب شــیمیایی

• قابلیت آب بندی مثبت ومنفی
• مسدود نمودن حفره های مویین

• باال بردن مقاومت بتن درمحیط های قلیایی

• آب بندی سازه های دارای فشار منفی و مثبت
• آب بندی مخازن آب 

• آب بندی استخرها 
• آب بندی کانال های بتنی 

• به دور از گرما و تابش مستقیم نور خورشید
• به دور از ســرما و یخبندان

• یکسال در بسته بندی اولیه
• دمای 10+ الی 30+ درجه 

عایق بام برازین

روش و میزان مصرف

موارد کاربردخواص و اثرات

B 100
عایــق بــام برازیــن بتــن شــیمی نوعــی پوشــش آب بندکننــده اســت کــه از مــواد پلیمــری و 

ــه آب ســاخته شــده، کــه پــس از خشــک شــدن کامــال آب بنــد می باشــد.  االســتومری پای

قبــل از مصــرف ســطح زیــرکار را از هرگونــه گــرد و غبــار و ذرات سســت پــاک نماییــد ســپس 
ــه  ــده ریزدان ــا ترمیم کنن ــطح را ب ــده در س ــاد ش ــای ایج ــا و تخلخل ه ــا، ناهمواری ه ترک ه

ترمیــم کنیــد.
پــس از خشــک شــدن ســطح ترمیــم شــده ســطح کار را بــا پرایمــر پوشــش دهیــد و پــس از 

2 ســاعت عایــق بــام برازیــن را روی ســطح اجــرا کنیــد.
در صورتی کــه )بــا توجــه بــه ســطح کار( قصــد اســتفاده از تــوری داریــد پــس از اجــرای الیــه 

اول ســطح کار را بــا تــوری بپوشــانید، پــس از 4 ســاعت الیــه ی دوم را اجــرا نمائیــد.
بسته به سطح و کاربرد 1 تا 2 کیلوگرم برای هر متر مربع مصرف می گردد.

Barazin Insulator Waterproof

شرایط نگهداری

• پوســته نشــدن و تــرک نخوردن در شــرایط 
ــی مختلف محیط

• مقاوم در برابر اسیدهای ضعیف
• انعطاف پذیر و ارتجاعی بودن
• مقاوم در برابر نور خورشید 
• چسبندگی عالی به سطوح

ســرویس های  فونداســیون،  ایزوالســیون   •
ــام ــتی و حم بهداش

• عایــق کاری و ایزوالســیون باغچه هــا و فــالور 
باکس هــای داخــل ســاختمان

• ترمیم ایزوگام وآسفالت های ترک خورده
• آب بندی استخر، سونا، گنبد مساجد

• به دور از گرما و تابش مستقیم نور خورشید
• به دور از ســرما و یخبندان

• یکسال در بسته بندی اولیه
• دمای 10+ الی 30+ درجه 

بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

بسته بندی: سطل 25 و 8 کیلوگرمی
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آببندکنندهها

خمیر درزگیر

روش و میزان مصرف

موارد کاربردخواص و اثرات

WP 300
ــی  ــوژی خاص ــری از تکنول ــا بهره گی ــک و ب ــای آکریلی ــه رزین ه ــر پای ــه ب ــر ک ــر درزگی خمی
ســاخته شــده اســت، قابلیــت نفــوذ در هــر نــوع بنــد و درزی را بــه راحتــی دارا بــوده و دارای 
ــن، چــوب و شیشــه می باشــد.  ــی آه ــازه ها حت ــواع س ــی در ان ــدرت چســبندگی بســیار عال ق

مقدار مصرف بسته به عمق و فاصله بین درزها بستگی دارد.
نکته: ضخامت الیه نهایی 5 میلیمتر می باشد.

ــی، گــرد و  ــه آلودگــی، چرب ــغ و ... از هرگون ــزی، تی ــرس فل ــا ب ــورد نظــر را ب ــدا ســطح م ابت
ــورد  ــم دار محــل م ــک دســتمال ن ــا ی ــار و پوســیدگی های ســطحی پاکســازی نمــوده و ب غب
نظــر را تمیــز و خشــک نماییــد. ســپس خمیــر درزگیــر را بــا کاردک بــه داخــل درزهــا فشــار 
دهیــد و ســطح نهایــی را صــاف کنیــد، بــا توجــه بــه اینکــه گیــرش اولیــه خمیــر بعــد از دو 
ــم دار بعــد از گیــرش اولیــه  ــا یــک دســتمال ن ســاعت صــورت می گیــرد، اطــراف درزهــا را ب

تمیــز کنیــد.

Acrylic Sealant

شرایط نگهداری

• چسـبندگی فوق العـاده به آهن، چوب، شیشـه 
و انـواع لوله فلزی

•  ایجاد پیوند قوی با سیمان، سنگ، کاشی و سرامیک
• مقاومت بسیار باال در برابر نفوذ آب و رطوبت

• مقاومت باال در برابر سایش های فیزیکی
• مقاومت در برابر شوینده ها

• قابلیـت اجرا در کلیه درزها و بندهای سـطوح 
سـیمانی، بتنی، سـنگی، آجری، چوبی، پلیکا، 

شیشه، آهن و... 

• به دور از گرما و تابش مستقیم نور خورشید
• به دور از سرما و یخبندان
• یکسال در بسته بندی اولیه

• دمای 10+ الی 30+ درجه  

بسته بندی: سطل های 1-4-8 کیلوگرمی



گروت ها و موادترمیمی
Grout & Concrete Repair

بــــرازین
بتن شیمی
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گروت ها و موادترمیمی

گروت درشت دانه

روش و میزان مصرف

موارد کاربردخواص و اثرات

CR100-BH
گــروت پایــه ســیمانی CR100-BH نوعــی مــالت آمــاده بــا مقاومــت زیــاد در حــدود 
75مگاپاســکال، بــدون انقبــاض و بــر پایــه ســیمان می باشــد. ایــن مــاده بــا توجــه بــه ســاختار 
ویــژه و دانه بنــدی اجــزا ســازنده اش بــرای پرنمــودن فضــای خالــی زیــر بیــس پلیت هــا، اجــرای 
فونداســیون های ماشــین آالت ســنگین و زیرســازی های فــوالدی و ثابــت ســازی ســتون هــای 

ــد. ــب می باش ــیار مناس ــاخته بس پیش س

ــن وزن  ــر گرفت ــزی و درنظ ــع گروت ری ــم مقط ــبه حج ــا محاس ــوان ب ــرف را می ت ــدار مص مق
مخصــوص گــروت آمــاده مشــخص نمــود. 

آب الزم بــرای گروت ریــزی در حالــت خمیــری 12 درصــد و در حالــت روان حداکثــر 
16درصــد وزن پــودر می باشــد.

مقــدار مــورد نیــاز از پــودر را بــا توجــه بــه حجــم محــل مصــرف بــه همــراه آب کافــی مخلــوط 
ــا  ــد ت ــم بزنی ــه ه ــاال ب ــا دور ب ــد و ســپس ب ــا دور کن ــدا ب ــی ابت ــزن مکانیک ــا هم ــرده و ب ک

خمیــری همگــن تشــکیل گــردد.

Heavy Duty Grout

شرایط نگهداری

• پایــداری در برابــر بارهــای اســتاتیکی بــدون 
ترک خوردگــی پــس از ســخت شــدن

• سهولت اختالط با آب و حصول روانی مطلوب
• سرعت سخت شدن زیاد پس از اجرا

• بدون انقباض

• پرنمــودن فضــای خالــی زیــر بیــس پلیت هــا 
یــا صفحــه ســتون ها

• زیرســازی های فــوالدی و ثابت ســازی ســتون های 
پیش ساخته

• پرنمودن فضای اطراف آرماتورها و انکربولت ها

• به دور از گرما و تابش مستقیم نور خورشید
• به دور از سرما و یخبندان
• یکسال در بسته بندی اولیه
• دمای 10+ الی 30+ درجه

ترمیم کننده ریز دانه

روش و میزان مصرف

موارد کاربردخواص و اثرات

CR110-H
ترمیــم کننــده ریــز دانــه CR110-H نوعــی مــالت آمــاده پــودری بــر پایــه ســیمان می باشــد 
کــه بــه واســطه وجــود پلیمرهــای متنــوع در ســاختار خــود عــالوه بــر قابلیــت شــکل پذیری و 
چســبندگی بســیار زیــاد بــه انــواع مصالــح مخصوصــاً بتــن، نفوذپذیــری ســطوح مــورد کاربــرد 

را نیــز کاهــش می دهــد.

ــه شــرایط محیــط کار و میــزان آســیب دیدگــی  میــزان مصــرف ترمیم کننــده بتــن بســته ب
ســطوح متغیــر اســت، ولــی بــه طــور معمــول بــرای پوشــش یــک متــر مربــع بــه ضخامــت 

ــاز اســت. ــورد نی ــده م ــرم ترمیم کنن ــر حــدود 1/5 کیلوگ ــک میلیمت ی
ابتــدا ســطح زیــر کار از هــر گونــه چربــی و غبــار کامــال تمیــز  گــردد ســپس 3 حجــم از پــودر 
ترمیم کننــده را بــا 1 حجــم آب داخــل یــک همــزن ریختــه و تــا بــه دســت آمــدن خمیــری 
همگــن عمــل اختــالط را ادامــه دهیــد، مــالت بــه دســت آمــده را بــه وســیله مالــه یــا کاردک 

روی ســطح اجــرا نمائیــد.

Concrete Repair

شرایط نگهداری

• قابل استفاده بر روی سطوح سیمانی و بتنی
• چسبندگی فوق العاده زیاد به انواع مصالح

• مقاوم در برابر سیکل های گرما و سرما 
• اجرای آسان

• بدون انقباض

• زیرســازی ســطوح آجــری و ســنگی جهــت 
ــواع پوشــش ها اجــرای ان

• قابــل اســتفاده در ســطوحی کــه در تمــاس 
مســتقیم بــا آب هســتند.

• تعمیر ترک های سطوح بتنی و سیمانی
• ترمیم و هموارسازی سطوح متخلخل

• به دور از گرما و تابش مستقیم نور خورشید
• به دور از سرما و یخبندان
• یکسال در بسته بندی اولیه

• دمای 10+ الی 30+ درجه  

بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی
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Concrete Plastizers

گروت درشت دانه

گروت اپوکسی

گروت ویژه

نانو گروت

گروت منبسط شونده

ترمیم کننده درشت دانه

CR100-BL

CR100-E

CR100-S

CR100-N

CR100-X

CR110-M

Heavy Grout

Epoxy Grout

Special Grout

Nano Grout

Expanel Grout

Heavy Duty Repair



بــــرازین
بتن شیمی

افزودنی هــای بتن
Concrete Additives
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Concrete Additives

ضدیخ مایع بدون کلراید

روش و میزان مصرف

موارد کاربردخواص و اثرات

AF100
ــرای  ــه ب ــیون ک ــش هیدراتاس ــده واکن ــتاب دهن ــی ش ــاده افزودن ــن AF100 م ــخ بت ضدی

ــت. ــده اس ــی ش ــدید طراح ــرمای ش ــزی در س بتن ری

سـطح قالب هـا و آرماتورهـا را از آب، بـرف و یـخ بزدائیـد. در صـورت امـکان آنهـا را گـرم نمائیـد تا 
دمـای آنهـا به بیش از 5 درجه سـانتیگراد برسـد. دمای بتـن از محدوده 5درجه سـانتیگراد کاهش 
پیـدا نکنـد. در صورت امکان با پوشـش مناسـب درجه حـرارت بتن را حفظ نمائید. هنگام سـاخت 

بتـن بهتـر اسـت ضدیـخ بتن بـا آب مصرفی مخلوط و سـپس به اجزاء خشـک اضافه شـود.

Antifreeze

شرایط نگهداری

• تسریع پیشرفت واکنش حرارت زائی بتن
• سازگاری با انواع سیمان های پرتلند

• جلوگیری از خوردگی آرماتورها
• تسریع زمان گیرش اولیه

• فاقد یون کلر

• امــکان بتن ریــزی در محــدوده دمــای 5+ الــی 
15- درجه ســانتیگراد 

• انجام کارهای ترمیمی در هوای سرد و یخبندان
• بتن ریزی در هوای سرد و یخبندان

• به دور از گرما و تابش مستقیم نور خورشید
• به دور از سرما و یخبندان
• یکسال در بسته بندی اولیه
• دمای 10+ الی 30+ درجه

زودگیر مایع

روش و میزان مصرف

موارد کاربردخواص و اثرات

AC100
ــش  ــرش و افزای ــان گی ــر در کاهــش زم ــی بســیار موث ــاده افزودن ــع AC100  م ــر مای زودگی

ــت.  ــن اس ــالت و بت ــدن م ــد سخت ش رون

بــر اســاس ســرعت ســخت شــدن و مــدت زمــان الزم بــرای بتن پاشــی و مقادیــر مقاومتی هــای 
اولیــه مــد نظــر میــزان مصــرف 1 الــی 3 درصــد وزن ســیمان مصرفــی توصیــه می گردد.

Quick Setting Liquid

شرایط نگهداری

• ممانعت از خوردگی میلگردها
• فاقد اثرات منفی بر آرماتورها

• حصول مقاومت اولیه باالتر
• جلوگیری از یخ زدگی بتن

• تسریع در زمان گیرش

ــرایط  ــن در ش ــرای بت ــرای اج ــب ب • مناس
ــرد ــوای س آب وه

• مناسب برای تولید قطعات پیش ساخته
• مناسب برای ساخت بتن در مناطق بادخیز

• قابلیت تنظیم زمان گیرش سیمان

• به دور از گرما و تابش مستقیم نور خورشید
• به دور از سرما و یخبندان
• یکسال در بسته بندی اولیه

• دمای 10+ الی 30+ درجه  

دما بر حسب
300350400سانتی گراد

-52/521/5

-103/532/5

-154/443/5

kg/m3 عیار سیمان
راهنمای میزان مصرف

توجه: معادل وزنی ضدیخ بتن مصرفی از آب اختالط کسر شود.

دما بر حسب
350400سانتی گراد

-521/51

-1032/52

-1543/53

kg/m3 عیار سیمان
راهنمای میزان مصرف

توجه: معادل وزنی زودگیر بتن مصرفی از آب اختالط کسر شود.

بسته بندی: گالن 20 لیتری

بسته بندی: گالن 20 لیتری
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افزودنی های بتن

زودگیر پودری

روش و میزان مصرف

موارد کاربردخواص و اثرات

AC 100P
زودگیر پودری AC100P  جهت تسـریع گیرش اولیه و نهایی بتن و دسـتیابی به مقاومت های 
فشـاری زودرس بـه مخلـوط بتـن افـزوده می شـود. زودگیرکننـده پـودری را می تـوان در انواع 
بتن هـای مسـلح و غیرمسـلح، مالت هـا و گروت هـای آمـاده پایـه سـیمانی، جهـت تسـریع در 

گیرش مورد اسـتفاده قـرار داد.

بســته بــه دمــای هــوا و مــدت زمــان الزم بــرای زودگیــر نمــودن زمــان گیــرش بتــن، مقــدار 
مصــرف 1 تــا 2 درصــد وزن ســیمان توصیــه می شــود.

ــرد و  ــورت پذی ــی ص ــات کارگاه ــام آزمایش ــا انج ــد ب ــرف بای ــق مص ــزان دقی ــه: می نکت
فاکتورهــای گوناگونــی ماننــد نــوع ســیمان مصرفــی، نســبت آب بــه ســیمان مصرفــی، دمــای 

ــرد. ــرار می گی ــر ق ــری الزم و . . . مدنظ ــزان زودگی ــط، می محی
ــس  ــس از میک ــود و پ ــه نم ــن اضاف ــاده بت ــن آم ــوط بت ــه مخل ــوان ب ــول را می ت ــن محص ای

ــود.  ــام ش ــزی انج ــل بتن ری کام
می توان قبل از افزودن آب به مخلوط، به اجزای خشک اضافه شود.

Quick Setting Powder

شرایط نگهداری

• دسـتیابی بـه مقاومت هـای اولیـه و نهایی در 
زمـان کـوتاه تر

• تسریع در زمان گیرش سیمان و هیدراتاسیون
• افزایش مقاومت بتن در برابر خوردگی

• ممانعت از یخ زدگی بتن و مالت
• کاهش نفوذپذیری بتن

• قابلیت اجرای بتن در شرایط آب و هوای سرد
بـرای سـاخت و اجـرای بتـن در  مناسـب   •

بادخیـز  مناطـق 
• مناسـب بـرای تولیـد قطعات پیش سـاخته به 

جهت بهـره برداری سـریعتر
• مناسب برای بتن ریزی در سطوح شیب دار

• به دور از گرما و تابش مستقیم نور خورشید
• به دور از سرما و یخبندان
• یکسال در بسته بندی اولیه

• دمای 10+ الی 30+ درجه  

حباب ساز بتن

روش و میزان مصرف

موارد کاربردخواص و اثرات

CA170
ــره ای  ــم  و زنجی ــکل و منظ ــروی ش ــت ک ــای یکنواخ ــاد حباب ه ــا ایج ــن ب ــاز بت حباب س
ــراری  ــیکل های تک ــر س ــن در براب ــر بت ــول عم ــش ط ــری و افزای ــش نفوذپذی ــب کاه موج

انجمــاد و ذوب می شــود.

مقــدار دقیــق مصــرف بــا توجــه بــه شــرایط آب و هوایــی و طــرح اختــالط و نــوع کاربــرد بــا 
تســت های کارگاهــی بدســت می آیــد  کــه حــدود مصــرف آن بیــن 0/1 تــا 0/4 درصــد وزن 

ــد. ــی می باش ــیمان مصرف س
توصیــه می شــود کــه بــا تمــام آب اختــالط بتــن و یــا بخشــی از آن مخلــوط شــده و بــه بتــن 
اضافــه گــردد، چــرا کــه مقــدار مصــرف ایــن مــاده افزودنــی بتــن بســیار کــم بــوده و اختــالط 

کامــل آن بــا بتــن از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت.

Concret Bubble Blower

شرایط نگهداری

• افزایــش مقاومــت بتــن در برابــر ســیکل های 
انجماد و ذوب 

• امکان افزایش کارایی بتن بدون افزایش آب
• ایجاد بتن پیوسته و خمیری شکل
• کاهش احتمال آب انداختگی بتن 

جاده هــا،  بتنــی  روســازی های  ســاخت   •
بزرگراه هــا، بانــد فرودگاه هــا و پیاده روهــا
• ســاخت بتــن شــبکه های آبیــاری و زه کشــی 

به ویــژه در شــرایط آب و هــوای ســرد
ــات پیــش ســاخته و جــداول  • ســاخت قطع

بتنــی، خیابان هــا و بزرگراه هــا
• ساخت بتن سردخانه ها و اسکله ها 

• به دور از گرما و تابش مستقیم نور خورشید
• به دور از سرما و یخبندان
• یکسال در بسته بندی اولیه

• دمای 10+ الی 30+ درجه  

بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

بسته بندی: گالن 20 لیتری
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Concrete Additives

دیرگیرکننده مایع

ضدیخ مایع با کلراید

ضدیخ پودری

SR-100

AF100-CL

AF100-P

Concrete Surface Retarder

 Chloride Liquid Anti Frost

Powder Anti Frost



بــــرازین
بتن شیمی

چسب های ساختمانی
Building Adhesive
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Building Adhesive

چسب بتن

روش و میزان مصرف

موارد کاربردخواص و اثرات

BA130
ــا  ــن ی ــه بت ــد ب ــا مــالت جدی ــن ی ــش چســبندگی بت ــا هــدف افزای ــن BA130 ب چســب بت
مــالت قدیمــی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. ایــن مــاده پــس از خشــک شــدن غیــر قابــل 

ــد. ــدن در آب می باش ــل ش ح

• بســته بــه طــرح اختــالط مــالت و میــزان چســبندگی مــورد نیــاز بــه مقــدار 15 الــی 20 
ــود. ــی می ش ــن آب مصرف ــد جایگزی درص

ــودن  ــا آب مصرفــی طــرح اختــالط رقیــق نمــوده )مقــدار رقیــق ب • چســب بتــن را ابتــدا ب
بســتگی بــه مقدارچســبندگی مــورد نظــر دارد( و ســپس چســب رقیــق را بــه اجــزا خشــک 

مــالت مــی افزاییــم و پــس از اختــالط کامــل مــورد اســتفاده قــرار مــی دهیــم.

Concrete Adhesive

شرایط نگهداری

ــه  ــد ب ــالت جدی ــبندگی م ــش چس • افزای
ــی ــالت قدیم م

• پایداری شیمیایی در محیط های قلیایی
• بهبود دهنده انسجام و یکنواختی مالت

• مانع از ترک خوردن و طبله شدن

ــرای  ــه ب ــی ک ــتفاده در مالت های ــورد اس • م
ــوند ــتفاده می ش ــازی اس نماس

• مورد استفاده در مالت های ترمیمی  
• باال بردن چسبندگی مالت

• به دور از گرما و تابش مستقیم نور خورشید
• به دور از سرما و یخبندان
• یکسال در بسته بندی اولیه

• دمای 10+ الی 30+ درجه  

چسب بتن 

روش و میزان مصرف

موارد کاربردخواص و اثرات

BA130WH
چســب بتــن BA130WH ترکیبــی از کوپلیمرهــای آب بنــد می باشــد کــه بــا هــدف افزایــش 
چســبندگی بتــن یــا مــالت جدیــد بــه بتــن یــا مــالت قدیمــی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد 
و عــالوه بــر بــاال بــردن قــدرت چســبندگی باعــث کاهــش نفوذپذیــری بتــن یــا مــالت خواهــد 

شــد. ایــن مــاده پــس از خشــک  شــدن غیــر قابــل حــل شــدن در آب می باشــد.

بسـته بـه طـرح اختـالط بتـن یـا مـالت و میـزان چسـبندگی مـورد نیـاز بـه مقـدار 20 الـی 35 
درصـد جایگزیـن آب مصرفـی می شـود. در صورتـی کـه به صـورت پرایمر بـر روی سـطح بتن طبق 

دسـتورالعمل اسـتفاده گـردد، میـزان مصـرف بـرای هـر متـر مربـع 150 تـا 200 گـرم می باشـد.
چسـب بتـن را ابتـدا بـا آب مصرفی طـرح اختالط رقیـق نموده )مقـدار رقیق بودن بسـتگی به مقدار 
چسـبندگی مـورد نظر دارد( و سـپس چسـب رقیق را به اجزا خشـک بتن یا مـالت می افزاییم و پس 
از اختـالط کامـل مـورد اسـتفاده قرار می دهیـم. در صورتی که بـه صورت پرایمر بر روی سـطح بتن 
مصـرف گـردد ابتدا می بایسـت چسـب بتن را با سـیمان به نسـبت مسـاوی مخلوط نموده تـا دوغاب 

یکنواختـی حاصل گردد سـپس از دوغاب بـه عنوان پرایمر اسـتفاده گردد.

Concrete Adhesive

شرایط نگهداری

• افزایــش چســبندگی مــالت جدیــد بــه بتــن 
یــا مــالت قدیمــی

• پایداری شیمیایی در محیط های قلیایی
• بهبود دهنده انسجام ویکنواختی مالت

• مانع از ترک خوردن و طبله شدن
• پایداری در برابر نفوذ آب 

ــرای  ــه ب ــی ک ــتفاده در مالت های ــورد اس • م
ــوند ــتفاده می ش ــازی اس نماس

• مورد استفاده در مالت های ترمیمی و آب بند
• باال بردن چسبندگی بتن و مالت

• بتن ریزی بر روی بتن قدیمی
• آب بندی مالت های ترمیمی

• به دور از گرما و تابش مستقیم نور خورشید
• به دور از سرما و یخبندان
• یکسال در بسته بندی اولیه

• دمای 10+ الی 30+ درجه  

بسته بندی: سطل 20 - 8 لیتری

بسته بندی: سطل 20 - 8 لیتری
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چسب های ساختمان

چسب کاشی پودری

روش و میزان مصرف

موارد کاربردخواص و اثرات

BA110-PM
ایـن چسـب مخلوطـی از مواد سـیمانی به همـراه افزودنی های پلیمـری و پرکننده هـای معدنی 
می باشـد و تنهـا بـا افـزودن آب آمـاده مصـرف می گـردد. بـرای نصـب انـواع مصالـح جـاذب و 

غیرجـاذب روی کـف و دیـوار در داخـل سـاختمان روی کاشـی و سـرامیک بـکار می رود.

بسـته به سـطح زیر کار و چگونگی شـیارهای پشـت کاشـی حدود 2/5 الی 4 کیلوگرم برای پوشـش 
یـک متر مربـع مورد نیاز می باشـد. 

سـطح دیوارهـای گچـی، نئوپـان، بتن هـای سـبک و پانل هـای دیـواری را بایـد 3 سـاعت قبـل از 
کاشـیکاری بـا مـاده پرایمـر مخصوص این شـرکت اشـباع گـردد. به هـر کیسـه 25 کیلوگرمی باید 
6-7 لیتر آب اضافه شـود. اختالط پودر با آب باید با اسـتفاده از همزن برقی صورت پذیرد. همیشـه 
پـودر را بـه آرامـی بـه آب اضافه کنید. خمیر چسـب کاشـی آماده شـده را به مـدت 5 دقیقه به حال 
خـود بگذاریـد. مجـدداً به مدت کوتاهی عمـل اختالط را تکرار کنید. برای چسـبندگی بهتر، کاشـی 
را در حیـن فشـردن بـه آرامـی در جـای خـود حرکت دهید. سـطح کاشـیکاری شـده را پـس از 24 

ساعت بندکشـی نمایید.

Powder Tile Adhesive

شرایط نگهداری

• چسبندگی بسیار زیاد به سطح کاشی های قدیمی 
• قابلیت اجرا برروی سطوح عمودی و افقی 

• قدرت چسبندگی خوب
• سهولت اجرا

• نصـب سـنگ، سـرامیک و موزاییـک بر روی 
انواع سـطوح

• کاشی کاری دیوار و کف

• به دور از گرما و تابش مستقیم نور خورشید
• به دور از سرما و یخبندان
• یکسال در بسته بندی اولیه
• دمای 10+ الی 30+ درجه

چسب کاشی دو جزئی

روش و میزان مصرف

موارد کاربردخواص و اثرات

BA110-SM
ایـن چسـب از یـک جـزء پودری کـه مخلوطـی از مواد سـیمانی به همـراه افزودنی هـای پلیمری 
و پرکننده هـای معدنـی می باشـد و یـک جـزء مایـع کـه حـاوی چسـب های سـازگار بـا سـیمان 
می باشـد، تشـکیل شـده و بـرای نصـب انـواع مصالـح جـاذب و غیـر جـاذب روی کف و دیـوار در 

داخـل  و خـارج سـاختمان روی کاشـی و سـرامیک بـکار می رود.

بسـته بـه سـطح زیرکار و چگونگی شـیارهای پشـت کاشـی حـدود 2/5 الـی 4 کیلو گـرم برای 
پوشـش یـک متـر مربع مـورد نیاز می باشـد.

هـر کیسـه 25 کیلوگرمـی باید به یک سـطل مایـع 7/5 لیتر اضافه شـود. اختالط پـودر با مایع 
بایـد بـا اسـتفاده از همـزن برقـی صورت پذیرد. خمیر چسـب کاشـی آماده شـده را بـه مدت 5 
دقیقـه بـه حـال خـود بگذاریـد. مجـدداً بمـدت کوتاهی عمـل اختـالط را تکرار کنید و سـپس 
بوسـیله کاردک شـیار دار چسـب حاصله را روی سـطح کشیده و کاشـی را روی آن با فشار قرار 
بدهیـد. بـرای چسـبندگی بهتـر، کاشـی را در حیـن فشـردن بـه آرامـی در جای خـود حرکت 

دهید. سـطح کاشـی کاری شـده را پس از 24 سـاعت بندکشـی نمایید.

Tile Adhesive

شرایط نگهداری

• چسبندگی بسیار زیاد به سطح کاشی های قدیمی 
• قابلیت اجرا برروی سطوح عمودی و افقی 

• قدرت چسبندگی خوب
• سهولت اجرا

• نصـب سـنگ، سـرامیک و موزاییـک بر روی 
انواع سـطوح

• نصب کاشی روی کاشی 
• کاشی کاری دیوار و کف

• به دور از گرما و تابش مستقیم نور خورشید
• به دور از سرما و یخبندان
• یکسال در بسته بندی اولیه
• دمای 10+ الی 30+ درجه

بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

بسته بندی: جزء پودری کیسه  25کیلوگرمی، 
جزء مایع سطل 7/5 کیلوگرمی
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Building Adhesive

پودر بند کشی

روش و میزان مصرف

موارد کاربردخواص و اثرات

BA100-PH
ــد آب و  ــری ض ــای پلیم ــراه افزودنی ه ــه هم ــیمانی ب ــواد س ــی از م ــول مخلوط ــن محص   ای
پرکننده هــای معدنــی می باشــد کــه تنهــا بــا افــزودن آب آمــاده مصــرف می گــردد کــه پــس 

از اجــرا طبــق دســتورالعمل تمامــی بندهــا را آب بنــد و نفــوذ ناپذیــر می کنــد.

ــد.  ــار باش ــرد و غب ــی و گ ــه چرب ــاری از هرگون ــه ع ــد به طوریک ــز نمایی ــطح را تمی ــدا س ابت
ــر آب  ــا 1/3-1/4 لیت ــی ب ــر کیســه 5 کیلوگرم ــا 6/5-7 و ه ــد ب ــی بای هرکیســه 25کیلوگرم
مخلــوط گــردد. اختــالط پــودر بــا آب بایــد بــا اســتفاده از همــزن برقــی صــورت پذیــرد. توجــه 
داشــته باشــید قبــل از تمیــز نمــودن اطــراف بندهــا از محکــم شــدن خمیــر اطمینــان حاصــل 

نماییــد.
ــر  ــان کمت ــدت زم ــط درم ــای محی ــه دم ــا توجــه ب ــاده را ب ــر آم توجــه داشــته باشــید خمی

ــردد. ــتفاده گ ــه اس 30دقیق
دمای اجرا باید بین 5+ تا40+ درجه سانتیگراد باشد.

Tile Grout Waterproof

شرایط نگهداری

• مقاوم در برابر تنش های کششی و فشاری 
• قابل عرضه در رنگ های مختلف

• قدرت چسبندگی بسیار زیاد
• نفوذ ناپذیر کردن بندها

• اجرای آسان

• مناسب برای بندکشی سنگ های مصنوعی
• بند کشی انواع کاشی، سرامیک و سنگ

• درز بندی قطعات بتنی و سیمانی
• قابلیت پر کردن درزها و بندها

• به دور از گرما و تابش مستقیم نور خورشید
• به دور از سرما و یخبندان
• یکسال در بسته بندی اولیه
• دمای 10+ الی 30+ درجه

بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی



بــــرازین
بتن شیمی

ــایر محصوالت س
Other Products



تن
ی ب

یای
یم

ش
ی 

ها
نی 

ود
فز

ا
 C

on
cr

et
e 

Ch
em

ic
al

 A
dd

iti
ve

s
Other Products

عمل آورنده بتن

روش و میزان مصرف

موارد کاربردخواص و اثرات

SP150
ایــن محصــول بــر پایــه ســلیکات ســدیم می باشــد کــه بــا ایجــاد یــک الیــه نــازک بــر روی 
ســطح بتــن پــس از پایــان عملیــات بتن ریــزی باعــث انعــکاس بخــش عمــده ای از تابــش نــور 

خورشــید و جلوگیــری از تبخیــر ســریع آب بتــن می گــردد.

ــودن  ــاز نم ــا ب ــان ب ــا همزم ــزی ی ــام بتن ری ــض اتم ــه مح ــت ب ــگ می بایس ــرای کیورین اج
ــرد.  ــام پذی ــا انج قالب ه

ــا اضافــه کــردن آب بــه نســبت 3 واحــد آب و یــک واحــد  محصــول کیورینــگ SP150 را ب
ــر روی ســطح بتــن اجــرا می شــود. ــه صــورت پاششــی ب ــا پیســتوله ب محصــول، ب

ــا بتن ریــزی حجیــم الزم اســت ضخامــت فیلــم مــاده کیورینــگ روی  در مناطــق گرمســیر ب
ســطح بــرای مقاومــت در برابــر فشــار تبخیــر آب بتــن بیشــتر باشــد، لــذا پاشــش کیورینــگ 

روی ســطح طــی دو مرحلــه بــا فاصلــه 30 دقیقــه انجــام پذیــرد.
در هر متر مربع  در هر الیه مقدار 150 تا 180 گرم محصول استفاده می شود. 

Concrete Curing

شرایط نگهداری

• بدون ایجاد تغییر رنگ در سطوح بتنی
• جلوگیری از پوسته شدن سطح بتن

• کاهش نفوذ پذیری سطحی بتن
• کاهش سرعت تبخیر آب بتن
• غیر سمی و دوستدار طبیعت

• بتن ریــزی در مناطقــی کــه عمــل آوری 
ــه   ــوب نگ ــی و مرط ــه روش آب پاش ــن ب بت

ــت ــدور نیس ــتن آن مق داش
• بتن ریزی در مناطق گرمسیر و بادخیز

• به دور از گرما و تابش مستقیم نور خورشید
• به دور از سرما و یخبندان
• یکسال در بسته بندی اولیه
• دمای 10+ الی 30+ درجه

عمل آورنده بتن

روش و میزان مصرف

موارد کاربردخواص و اثرات

SP350
کیورینــگ بتــن SP350 یــک محصــول بــر پایــه پلیمرهــای پایــه آب می باشــد کــه بــا ایجــاد 
ــکاس  ــث انع ــزی باع ــات بتن ری ــان عملی ــس از پای ــن پ ــر روی ســطح بت ــازک ب ــه ن ــک الی ی
بخــش عمــده ای از تابــش نــور خورشــید و جلوگیــری از تبخیــر ســریع آب بتــن می گــردد. 

ــودن  ــاز نم ــا ب ــان ب ــا همزم ــزی ی ــام بتن ری ــض اتم ــه مح ــت ب ــگ می بایس ــرای کیورین اج
قالب هــا انجــام پذیــرد . محصــول کیورینــگ SP350 را بــدون اضافــه کــردن آب، بــا پیســتوله 

ــر روی ســطح بتــن اجــرا می شــود. ــه صــورت پاششــی ب ب
ــا بتن ریــزی حجیــم الزم اســت ضخامــت فیلــم مــاده کیورینــگ روی  در مناطــق گرمســیر ب
ســطح بــرای مقاومــت در برابــر فشــار تبخیــر آب بتــن بیشــتر باشــد، لــذا پاشــش کیورینــگ 

روی ســطح طــی دو مرحلــه بــا فاصلــه 30 دقیقــه انجــام پذیــرد.
در هر متر مربع در هر الیه مقدار 150 تا 180 گرم محصول استفاده می شود. 

Concrete Curing

شرایط نگهداری

ــرای  • محبــوس نمــودن آب اختــالط بتــن ب
پیشــرفت واکنــش هیداراتاســیون

• بدون ایجاد تغییر رنگ در سطوح بتنی
• جلوگیری از پوسته شدن سطح بتن

• کاهش نفوذپذیری سطحی بتن
• کاهش سرعت تبخیر آب بتن

• مناســب بــرای عمــل آوری بتــن در مناطقــی 
ــتقیم  ــدید و مس ــش ش ــرض تاب ــه در مع ک

نــور خورشــید قــرار دارنــد
مناطــق  در  بتن ریــزی  بــرای  مناســب   •

و خشــک گرمســیر 
• مناسب برای بتن ریزی در مناطق بادخیز

• به دور از گرما و تابش مستقیم نور خورشید
• به دور از سرما و یخبندان
• یکسال در بسته بندی اولیه
• دمای 10+ الی 30+ درجه

بسته بندی: گالن 20 لیتری

بسته بندی: گالن 20 لیتری
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سایر محصوالت

روغن قالب پایه آب

روش و میزان مصرف

موارد کاربردخواص و اثرات

SP110
روغــن قالــب SP110 نوعــی روغــن بــا قابلیــت انحــالل در آب می باشــد کــه بــا ایجــاد فیلــم 

ــردد.   ــن می گ ــب از بت ــا باعــث ســهولت جداســازی قال چــرب روی ســطوح قالب ه

• قبل از مصرف خوب تکان دهید تا روغن امولسیون کامال یکنواخت شود.
ــرا  ــا اج ــر روی ســطح قالب ه ــو، غلطــک، پیســتوله ب ــتفاده از قلم م ــا اس ــب را ب ــن قال • روغ

نماییــد. 
• بســته بــه نــوع قالــب و شــرایط کارگاه در هــر متــر مربــع قالــب مقــدار 150 تــا 180 گــرم 

محصــول اســتفاده می شــود. 

Oil Formwork Waterbase

شرایط نگهداری

• کمـک بـه عبـور بهتـر و سـریع تر حباب هـای 
هـوای در مجـاورت بتن

• عـدم نیـاز بـه اعمـال ضربـات مکانیکـی برای 
جداسـازی قالب هـا

• عدم ایجاد تغییر رنگ در سطوح بتن

• چـرب نمودن انـواع قالب های فلـزی و چوبی، 
پالسـتیکی، فایبرگالس و... بـرای بتن ریزی

• به دور از گرما و تابش مستقیم نور خورشید
• به دور از سرما و یخبندان
• یکسال در بسته بندی اولیه
• دمای 10+ الی 30+ درجه

عایق امولسیونی

روش و میزان مصرف

موارد کاربردخواص و اثرات

B80
پرایمـر امولسـیونی محصولـی تـک جزئـی بـر پایه قیـر و پودرهـای معدنـی مخصوص اسـت که 
قابلیـت رقیـق شـدن با حالل هـای هیدروکربنی را داشـته و در هنـگام اجرا چسـبندگی خوبی به 
سـطوح فوالدی، بتنی، آجــری، آسـفالت و دیگــر مصالح سـاختمانی می دهد. پرایمر امولسیونی 

پـس از خشـک شـدن در مقابل نفـــوذ رطوبت و بخـار آب مقـاوم خواهد بود.

ابتــدا پرایمــر قیــری را بــا مقادیــر مســاوی آب رقیــق نمــوده و یــک الیــه بــه صــورت پرایمــر 
بــر روی ســطح اجـــرا نماییــد. پــس از خشــک شــدن الیــه اول، زمانــی کــه دســت بــه ســطح 
نچســبد، پرایمـــر قیــری را روی ســطح آمــاده شـــده بــه وســیله قلــم مــو، بــرس، غلطــک یــا 
پیســتوله اجــرا نماییــد. هــر لیتــر از پرایمـــر امولســیونی بــرای پوشــش دهــی حــدود 1/5 متــر 

مربــع از سطـــح کافی اســت.

Emolsifier Insulator

شرایط نگهداری

• مقاوم در برابر حمالت میکرو ارگانیزمی
• مقاوم در برابر عوامل خورنده فلز و بتن

• حفاظت از انواع خورندگی
• ایجاد چسبندگی عالی به فلز و بتن

• اسـتفاده بـه عنـوان آسـفالت سـرد در صـورت 
اختـالط با ماسـه مناسـب

• عایـق کاری دیوارهـا، سـقف ها، اسـتخرها و 
مخـازن آب

• مناسب جهـت محافظت از بتن های مدفون در خاک
• ایجاد الیه محافظ در برابر بخار

• به دور از گرما و تابش مستقیم نور خورشید
• به دور از سرما و یخبندان
• یکسال در بسته بندی اولیه
• دمای 10+ الی 30+ درجه

بسته بندی: گالن 20 لیتری

بسته بندی: 1100 - 220 - 20 لیتری
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Other Products

پودر سخت کننده

روش و میزان مصرف

موارد کاربردخواص و اثرات

SP200
سـیمان،  معـدني،  سنگدانه هاي  از  متشکل  مصــرف،  آماده  محصول  ســخت کننده  پــودر 
ــه و ... مي باشد که بـصورت خشکه پاشي بر روي سطوح بتني تازه  ــژه، رنگدان ــای وی افزودنی ه
ــازه ، حفاظتي مداوم در  ــر روی بتــن ت ــودر خشکه پاشــی پــس از اجــرا ب ــن پ اجرا مي شود. ای

برابر استفاده هاي مکــرر، ضربات و سایش را براي سطح بتني ایجاد مي کند. 

در هـر متـر مربـع مقـدار 5 تـا 7 کیلوگـرم پودر سـخت کننده مـورد نیاز اسـت در مرحلـه اول، دو 
سـوم پـودر روی سـطح پخـش شـود، اجـاز دهیـد مـواد پخش شـده رطوبت سـطح بتـن راجذب 
کنـد و تغییـر رنـگ دهد. سـپس باقی مانـده پودر را در مرحله دوم روی سـطح پخـش کنید اجازه 

دهیـد تـا پودر مرحلـه دوم نیـز رطوبت را جـذب کند. 
وقتـی کـه سـطح آنقدر سـخت شـد کـه وزن آدمـی را بپذیـرد و فقـط ردپـای او فرورفتگی کمی 
ایجـاد کنـد بـا مالـه پروانه ای سـطح را صاف نمایید به نحوی که سـطح صیقل شـده ایجـاد گردد.

نکته 1: عیار بتن اجرایی می بایست حداقل 320 باشد.
نکته 2: اسالمپ مطلوب 75 میلی متر

Hardner Powder

شرایط نگهداری

• مقاومت باال در مقابل عوامل مهاجم محیطی
• پایداری زیاد در برابر بارهای استاتیکی زیاد

• اجراي سریع و یکپارچه بر روي بتن تازه
• ایجاد سطح نهایي غیر لغزنده

• عدم جذب گرد و غبار

• نواحـــي بـارگیري، کـارخانه ها، کـارگاه هاي 
کشتي سازی، نیروگاه ها، گاراژها، پارکینگ ها 

و انبارها
• آشــیانه هاي هواپیما، پارکینگ هاي طبقاتي، 

کارواش ها، محل نشست هلیکوپترها
• مراکز خرید، سالن های غذا خوری

• به دور از گرما و تابش مستقیم نور خورشید
• به دور از سرما و یخبندان
• یکسال در بسته بندی اولیه
• دمای 10+ الی 30+ درجه

بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی
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برازین بتن شیمی
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تـــــهران، بزرگـــراه اشــرفی اصفهانــی، خیابــان قمــــوشی، 
ــاک 11، مجتمــع تجــاری  ــوده، پـــــ ــا، کوچــه سـ شــهرک همــ

اداری گل یــاس، طبقــه ســوم.

البرز، نظرآباد، شهرک صنعتی سپهر، خیابان فروردین

+98 21 44204605 
+98 21 44205606

+98 21 44202661 
+98 21 44205794

+98 21 44207987 

+98 26 45332286


