
Dalcoub 
سیستم کفپوش رنگی بتن سخت 

 دستپاش پودری

 ای از محصولشرح خالصه

باشد که به صورت میسخت کننده سطح بتن پودری یک  دالکوب

-کفسازی اجرا میخشکه پاش )دستپاش( روی سطح بتن تازه 

و و مواد شیمیایی ضربه تا یک سطح مقاوم در برابر سایش،  گردد

با دوام باال ایجاد کند. این محصول بسته به رده مقاومتی حاوی 

)مانند  بندی شدهدانه سیمان پرتلند، سنگدانه و فیلرهای معدنی

های سخت سیلیس با خلوص باال، سیلیکون کارباید، گرانول

باال و مواد  بسیار با مقاومت سایشی اره و ...(معدنی مثل مسب

معدنی افزاینده مقاومت سایشی، افزودنی های شیمایی، رنگدانه و 

گرید کلی تردد  3در کفپوش بتن سخت دالکوب باشد. ... می

( Dalcoub D50) و سنگین متوسط ،(Dalcoub D60) سبک

ی و سیلیکون حاوی گرانول فلز (Dalcoub D30)سنگین فوق و 

بهترین عملکرد برای  جهتاین محصول گردد. تولید می کارباید

  اجرا روی بتن الیافی طراحی شده است.

ن تتواند بصورت مالتی نیز روی بمی دستپاشمحصول بتن سخت 

 تازه اجرا گردد. 

 کاربرد  موارد

های سبک، متوسط و بسته به گرید محصول مناسب برای ترافیک

 شود: باشد که شامل موارد ذیل میسنگین می

 های طبقاتیپارکینگ -

 خودرویی، غذایی، دارویی، شیمیایی، نظامی و ...صنایع  -

 های مترو و قطارآشیانه هواپیماها و ایستگاه -

 هاها و باراندازانواع انبارها، اسکله -

 صنایع پتروشیمی و نیروگاهی -

 محوطه سازی و پیست دوچرخه -

 های تعمیر خودرو و ...ها، سالنانواع کارخانجات صنعتی، کارگاه -

 و مزایا هاویژگی

 ای باالمقاومت مکانیکی، سایشی و ضربه -

 دوام باال و نفوذپذیری پایین -

 هامقاومت خوب در برابر مواد شیمیایی و هیدروکربن -

 سختی باال -

 مقاوم در برابر تولید گرد و خاک -

 نل و ماشین آالت بدون لغزش و سرخوردگی پرس -

 بدون زنگ زدگی -

 های مختلفتولید در رنگ -

 افزایش مقاومت سطح در برابر سیکل یخبندان -

 اقتصادی و اجرای سریع  -

 فاقد یون کلر  -

 هااستاندارد

 EN 13813  ،ASTM استاندارد با الزامات Dalcoubدالکوب 

C501  وBS 8204 باشدقابل ارزیابی می . 

 اطالعات محصول 

 شکل ظاهری

بندی مختلف و به سفارش در رنگپودر 

خاکستری، سبز، قرمز، آبی، مشتری )مانند 

 ای، مشکی و ...(زرد، قهوه

 سانتیگراد درجه 00 در 3gr/cm 1/0±6/1 پودردانسیته 

میزان یون 

 کلر
 فاقد یون کلر

زمان 

 ماندگاری
 ماه 10حداقل 

شرایط 

 نگهداری

بندی اولیه باز نشده به دور از نور در بسته

مستقیم آفتاب، یخبندان، رطوبت و در دمای 

 درجه سانتیگراد نگهداری گردد 35تا  5

 کیلوگرمی 05 کیسه بندیبسته



 

 فنی  اطالعات عملکرد

 (EN 13892-2) مقاومت فشاری

(MPa) 

D60 ≥60 

D50 ≥00 

D30 ≥00 

 (EN 13892-2) مقاومت خمشی

(MPa) 

D60 ≥0 

D50 ≥0 

D30 ≥10 

 ( 13892EN-3)مقاومت سایشی 

(2/50 cm3cm) 

D60 ≤6 

D50 ≤5 

D30 ≤3 

 (Mohs scaleها )سختی سنگدانه

D60 5/0 

D50 0 

D30 9 

 

 اطالعات نحوه مصرف

این محصول بسته به روش اجرا میزان مصرف  میزان مصرف:

  متفاوتی دارد: 

 :یا پاشش با دستگاه پخش کننده پودر اجرا به صورت دستپاش -

 کیلوگرم در هر متر مربع 0تا  3حدود 

 اجرا به صورت پاشش مکانیکی با دستگاه پخش کننده پودر: -

 در هر متر مربع کیلوگرم 6تا  3 حدود

میلیمتر به  10تا  5بین ضخامت  برای اجرا به صورت مالتی: -

 گردد کیلوگرم در هر متر مربع مصرف می 00تا  11میزان 

بتن کفسازی باید دارای حداقل کیفیت بتن پایه کفسازی: 

و دارای دانه بندی مناسب باشد. بهتر  cmkg/2 050 مقاومت

به میزان کنترل شده در بتن پایه  کننده مناسبرواناست از 

آب انداختگی بتن  کنندهرواناستفاده گردد. استفاده بیش از حد 

دهد و چسبندگی الیه کفپوش بتن سخت به بتن را کاهش می

همچنین در بتن پایه از افزودنی ضد یخ دهد. پایه را کاهش می

درصد  3درصد هوای بتن پایه نباید از  درضمناستفاده نگردد. 

های گسترده باید با دوربین لیزری از لحاظ ارتفاع تجاوز کند. بتن

-توان قالبریزی های خطی میو شیب کنترل گردند و برای بتن

ب قالب اجرا ها و شیاساس لبه های اطراف را تنظیم و بتن را بر

 کرد. 

پودر بتن سخت  :زمان مناسب پاشش بتن سخت دستپاش 

Dalcoub  را تحمل  انسانباید زمانی اجرا گردد که بتن وزن یک

. این با اثر پا( آزمایش) ماندولی اثر پای خفیفی برجا می کندمی

زمان بسته به دمای هوا و مشخصات بتن و افزودنی مصرف شده 

 ساعت متغییر است.  10ا ت 4معموال بین 

  اختالط:

-محصول پودری و آماده مصرف می به صورت پودر دستپاش: -

 باشد.

 05برای مصرف به صورت مالتی هر کیسه  به صورت مالت: -

 زیناستراگرم  100تا  50کیلوگرم آب و حدود  3با کیلوگرمی 

N510  مخلوط گردد. بسته به روانی مورد نیاز 

  :سطحنحوه اعمال روی 

اجرا به صورت دستپاش: برای دستیابی به نتیجه مطلوب پودر  -

تا  0باید در دو مرحله روی سطح پاشیده شود. در مرحله اول باید 

عد از ل پودر مورد نیاز( پاشیده شود و بدرصد ک 65کیلو ) 5/4

اینکه الیه اول کامال رطوبت را جذب کرد برای گوشه ها و لبه ها 

خوب سینی با ماله دستی ماله کشی گردد و سطح کلی نیز با ماله 

. بالفاصله پس از اتمام ماله کشی مرحله اول باید ماله کشی گردد

 5/0تا  1پاشش مرحله دوم پودر انجام گردد. در مرحله دوم باید 

کل پودر مورد نیاز( پاشیده شود و بعد از جذب  درصد 35کیلو )

ها ماله دستی زده شود و کل سطح ها و لبهرطوبت این الیه گوشه

با ماله سینی تا رسیدن به سطح کامال یکنواخت ماله کشی گردد. 

ای باید با ماله پروانه در صورت نیاز به سطح کامال صیقلی و آینه

 کامال سطح ماله کشی نهایی گردد.  

اجرا به صورت پاشش با دستگاه پخش کننده پودر: این  -

 3ها قابلیت پاشش پودر در یک مرحله را دارند و کل پودر دستگاه

کیلوگرم باید در یک مرحله پاشیده شود و بعد از جذب کامل  6تا 

 رطوبت مراحل مانند پودر دستپاش ادامه یابد. 



آماده شده مالت (: Fresh on Freshاجرا به صورت مالتی ) -

تا  5کیلوگرم برای ضخامت  00تا  11سطح بتن به میزان  روی

. برای ضخامت های مختلف توسط شمشه میلیمتر ریخته شود 10

لبه دار قبل از ریختن مالت باید سطح بتن به اندازه ضخامت مورد 

سپس مالت ریخته شده با شمشه بدون تیغه نظر برداشته شود. 

بعد از آن به وسیله ماله سینی دد. اضافه کامال پخش و مسطح گر

ها از ها و لبهبرای گوشهکشی گردد.  و در انتها با ماله پروانه ماله

 ماله دستی استفاده گردد. 

از خشک شدن سریع سطح جلوگیری کنید و به آوری: عمل

-همچنین میروز کامال مرطوب نگه داشته شود.  0تا  5مدت 

توانید بالفاصله بعد از اتمام ماله کشی از محصول استراکیور 

SW50 آوری استفاده کنید. جهت عمل 

 زمان کاربری: 

 روز برای عبور عابران پیاده 0بعد  -

 روز برای ترافیک سبک 14بعد از  -

 روز برای کاربری نهایی 00بعد  -

 ینمحیط زیست، سالمت و ایم

در محیط زیست  دالکوب پودر بتن سخت بهتر است محصول

ریخته نشود و هرگونه شستشوی ظروف پس از مصرف و ... به 

فاضالب قابل تصفیه انتقال پیدا کند. این محصول برای سالمت و 

در تماس به علت قلیایی بودن باشد ولی ایمنی افراد خطرناک نمی

تواند ایجاد حساسیت کند. برای مصرف بهتر با پوست و چشم می

سک و دستکش مناسب استفاده گردد. برای است که از عینک، ما

 اطالعات بیشتر به برگه مشخصات ایمنی محصول رجوع گردد. 

 مرجع اطالعات داده شده

 آزمایشگاهی آزمایشات براساس اطالعات این مشخصات فنی تمام

 واقعی هایداده. باشدمی Strumixای شرکت و تجربیات پروژه

 ما کنترل از فراتر شرایطی علت به است ممکن گیریاندازه

شود که همیشه از ما آخرین برگه توصیه می .باشد متفاوت

های مشخصات فنی محصوالت را بخواهید. همچنین زیر ساخت

-می استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده مشتریان

تواند اطالعات الزم را در اختیار می Strumixباشد و بخش فنی 

و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنی الزم را  دادهمشتری قرار 

  ارائه دهد.


