


گروه استـرامیکس )STRUMIX( یک سازمان دانش محور با ارائه محصوالت و خدمات نوآورانه می باشد. 
ماموریت ما کمک به ساخت رسیع، آسان، کم هزینه   و با دوام طوالنـــی می باشد. 

گــروه استـــرامیکس )STRUMIX( دارای تجربــه زیــادی در زمینــه تحقیــق و توســعه، مهنــدیس فنـــی، تولـــید، اجــرا و مشــاوره مــواد شیمیایـــی صنعــت 
ســاختمان، افزود�ن هــای بتـــن، واتراســتاپ و اسپـــیرس می باشــد کــه بــه طــور کامــل بــا تکنـــیک های ســاخت و ســاز مــدرن آشناســت و از ایــن تجربــه 

فته بــرای صنعــت ســاخت و ســاز اســتفاده می کنــد.  بــرای طراحــی و فرموله کــردن محصــوالت بــر اســاس تکنولــوژی پـــیرسش

شـــرکت بســپار بــ�تن ایرانیــان هوشــمند در زمینه هــای مختلــف پوشــش های ســطحی آب بنــد، رزین هــای مــورد مصـــرف در بتـــن و ... بــا پژوهشــگاه رنــگ 
و رزیــن ایــران در ارتبــاط مســتقیم می باشــد و بــه عنــوان یــک شـــرکت دانــش محــور بــه تایـــید ایــن پژوهشــگاه رســیده اســت. 

ی رسیــع  گــروه استـــرامیکس )STRUMIX( توســط صاحبانــش در بخش هــای مختلــف مدیریــت می گــردد کــه بــه  کمــرت شــدن فاصله هــا و تصمیم گـــری
ــد.  یان کمــک می کن ــرای مشــرت ب

یانمان دریافت رسیع محصوالت، پاسخ   های فنـی رسیع و دقیق و خدمات پس از فروش مناسب را تضمیـن می کنـیم. ما برای مشرت



افزود�ن های بتـن

 ابر روان کننده های کربوکسـیالتـی بتـن

 فوق  روان کننده های بتـن

 روان کننده های بتـن

 واترپروف کریستالـی بتـن 

 دوغاب و ژل میکروسیلـیس بتـن

 واترپروف های حجمی بتـن

ش بتـن ل کننده های گـری  کنرت

 رزین های سنگ مصنوعی

 سایر افزود�ن های بتـن

مواد شیمیایـی صنعت ساختمان

 پوشش های آب بندی، درزگـری و ترمیم کننده ها

 چسب های بتـن

 گروت های سیمانـی و اپوکسـی 

 کفپوش های صنعتـی و ساختمانـی 

 چسب های کاشـی

 روغن های قالب

 کـیورینگ ) عمل  آورنده های بتـن ( 

 حالل و تمیـزکننده ها

نوارهای واتراستاپ  
 

 واتراستاپ پـی وی یس

 واتراستاپ هـیدروفـیلـی

اسپـیسـرهای پالستـیکـی بتـن
 

 اسپـیرسهای کفـی ) افقی (

 اسپـیرسهای چرخی ) عمودی (

 قطعات مرتبط با بولت های قالب  بندی

ندینگ  قطعات نـیلـینگ و اسرت

 سایر قطعات کمکـی پالستـیکـی
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Strusin N530 )ابر روان کننده/ کاهنده شدید آب(

بر پایه پلـی کربوکسـیالت اتر

مناسب بتـن با نسبت آب به سیمان کمرت از 0/4

امکان کاهش شدید آب بتـن تا 40 درصد آب اولـیه

مناسب هوای معتدل و خنک 

مصـرف: 0/1 تا 0/7 درصد وزن مواد سیمانـی

ان مصـرف متوسط ن حفظ روانـی مطلوب در مری

بسته بندی: گالن 20، بشکه 200 و مخزن 1000 کـیلوگرمی

ن تولید می شود: این محصول با قدرت مشابه در دو نوع زیر نری

Strusin R530 )ابر روان کننده/ کاهنده شدید آب/ دیرگـ�ی کننده(
مناسب هوای گرم و معتدل با حفظ روا�ن باال

Strusin A530 )ابر روان کننده/ کاهنده شدید آب/ زودگـ�ی کننده(
مناسب هوای رسد و خنک با رشد مقاومت اولیه باال

Strusin LSR )ابر روان کننده/ کاهنده شدید آب/ حفظ روانـی بسیار 
باال(

بر پایه پلـی کربوکسـیالت اتر 
مناسب بتـن با نسبت آب به سیمان کمرت از 0/4 

امکان کاهش شدید آب بتـن تا 40 درصد آب اولـیه
مناسب هوای گرم و معتدل

حفظ روانـی بسیار باال 
ی ساختار زنجری پلـیمری متفاوت و بدون خاصیت دیرگـری

مصـرف: 0/1 تا 0/7درصد وزن مواد سیمانـی
بسته بندی: گالن 20، بشکه 200 و مخزن 1000 کـیلوگرمی

انتظار  کاربرد مورد  اینکه دارای ساختار نسل چهارم می باشند، بسته به  بر  پلـی کربکسـیالتـی تولـیدی شـرکت استـرامیکس عالوه  ابر روان کننده های 

زنجیـرهای پلـیمری ویژه و متفاوتـی را دارا می باشند. این ابر روان کننده ها با انواع سیمان موجود در ایران و پوزوالن ها سازگار شده اند و در مقابل خاک 

رس عملکرد مناسبـی دارند. ریز ساختار ابر روان کننده های پلـی کربوکسـیالتـی شانه ای شکل است. دندانه ه ای این شانه ها )زنجیـرهای جانبـی( بسیار بلند 

بوده و ستون فقرات )زنجری اصلـی( دارای بار منفـی می باشد. پس از افزودن ابر روان کننده های پلـی کربوکسـیالتـی به بتـن، زنجری اصلـی که بار منفـی 

ند.  زیادی دارد بر روی ذرات سیمان داری بار مثبت جذب می شود و این گونه زنجیـرهای جانبـی شبـیه به پرزهایـی بلند اطراف ذرات سیمان را فرا می گـری

ی کرده و سبب دور ماندن ذرات سیمان از یکدیگر می شوند.  این پرزهای بلند هنگام نزدیک شدن ذرات سیمان به یکدیگر از چسبـیدن آنها به هم جلوگـری

ن نسبت آب  ان پایـ�ی ن بنابر این عالوه بر رس خوردن ذرات سیمان بر روی هم و نچسبـیدن آنها به هم، هـیچ آبـی بیـن آن ها حبس نمی شود. اینگونه در مری

به سیمان روانـی بسیار باال در بتـن حاصل می شود.  در ادامه انواع ابر روان کننده های پلـی کربوکسـیالتـی ساخت این شـرکت به انضمام ویژگـی های 

هر کدام مشاهده می شود.

افزود�ن های بتـن

ابر روان کننده های پلـی کربوکسـیالتـی بتـن 
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Strusin N520 )ابر روان کننده/ کاهنده شدید آب(
بر پایه پلـی کربوکسـیالت اتر

مناسب بتـن با نسبت آب به سیمان کمرت از 0/4
امکان کاهش شدید آب بتـن تا 40 درصد آب اولـیه

مناسب هوای معتدل و خنک
مصـرف: 0/2 تا 0/9 درصد وزن مواد سیمانـی

ان مصـرف متوسط ن حفظ روانـی مطلوب در مری
بسته بندی: گالن 20، بشکه 200 و مخزن 1000 کـیلوگرمی

ن تولید می شود: این محصول با قدرت مشابه در دو نوع زیر نری

Strusin R520 )ابر روان کننده/ کاهنده شدید آب/ دیرگـ�ی کننده(
مناسب هوای گرم و معتدل با حفظ روا�ن باال

Strusin A520 )ابر روان کننده/ کاهنده شدید آب/ زودگـ�ی کننده(

مناسب هوای رسد و خنک با رشد مقاومت اولیه باال

Strusin N515 )ابرروان کننده/ کاهنده شدید آب(
بر پایه پیل کربوکسیالت اتر

ن با نسبت آب به سیمان کمرت از 0/4 مناسب ب�ت
ن تا 40 درصد آب اولیه امکان کاهش شدید آب ب�ت

مناسب هوای معتدل و خنک
مرصف: 0/25 تا 1 درصد وزن مواد سیما�ن

ان مرصف متوسط ن حفظ روا�ن مطلوب در مری
بسته بندی: گالن 20، بشکه 200 و مخزن 1000 کیلوگرمی

ن تولید می شود: این محصول با قدرت مشابه در دو نوع زیر نری

StrusinR515 )ابرروان کننده/ کاهنده شدید آب/ دیرگ�ی کننده(

افزود�ن های بتـن

مناسب هوای گرم و معتدل با حفظ روا�ن باال

StrusinA515 )ابرروان کننده/ کاهنده شدید آب/زودگ�ی کننده(
مناسب هوای رسد و خنک با رشد مقاومت اولیه باال

Strusin N510 )ابر روان کننده/ کاهنده شدید آب(
بر پایه پلـی کربوکسـیالت اتر

مناسب بتـن با نسبت آب به سیمان کمرت از 0/4
امکان کاهش شدید آب بتـن تا 40 درصد آب اولـیه

مناسب هوای معتدل و خنک 
مصـرف: 0/3 تا 1/2 درصد وزن مواد سیمانـی

ان مصـرف متوسط ن حفظ روانـی مطلوب در مری
بسته بندی: گالن 20، بشکه 200 و مخزن 1000 کـیلوگرمی

ن تولید می شود: این محصول با قدرت مشابه در دو نوع زیر نری

Strusin R510 )ابر روان کننده/ کاهنده شدید آب/ دیرگـ�ی کننده(
مناسب هوای گرم و معتدل با حفظ روا�ن باال

Strusin A510 )ابر روان کننده/ کاهنده شدید آب/ زودگـ�ی کننده(
مناسب هوای رسد و خنک با رشد مقاومت اولیه باال

Strusin N500 )ابرروان کننده/ کاهنده شدید آب(
بر پایه پیل کربوکسیالت اتر

ن با نسبت آب به سیمان کمرت از 0/4 مناسب ب�ت
ن تا 40 درصد آب اولیه امکان کاهش شدید آب ب�ت

مناسب هوای معتدل و خنک
مرصف: 0/45 تا 1/5 درصد وزن مواد سیما�ن
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افزود�ن های بتـن

ان مرصف متوسط ن حفظ روا�ن مطلوب در مری
بسته بندی: گالن 20، بشکه 200 و مخزن 1000 کیلوگرمی

ن تولید می شود: این محصول با قدرت مشابه در دو نوع زیر نری

Strusin R500 )ابرروان کننده/ کاهنده شدید آب/ دیرگ�ی کننده(
مناسب هوای گرم و معتدل با حفظ روا�ن باال

Strusin A500 )ابرروان کننده/ کاهنده شدید آب/زودگ�ی کننده(
مناسب هوای رسد و خنک با رشد مقاومت اولیه باال

امیکس عالوه بر اینکه دارای ساختار نسل دوم می باشند، بسته به کاربرد مورد انتظار مشخصات عملکردی  کت اسرت فوق روان کننده های پیل نفتالی�ن رسش

ن سولفونات به رسعت جذب ذرات سیمان  ه های پیل نفتال�ی ن تمامی زنجری متفاو�ت را دارا می باشند. با اضافه شدن فوق روان کننده پیل نفتالی�ن به ب�ت

ن آنها  واستاتییک ذرات از یکدیگر و فاصله گرف�ت می شوند و در نتیجه سطح ذرات سیمان دارای یک بار به شدت منفی شده و این پدیده سبب دفع الکرت

ن ایجاد روا�ن باال�ی می کنند. از هم می شود که به این صورت در ب�ت

 اصیل این نوع از فوق 
گ

ن تولید می گردد. ویژ� ن در این دسته فوق روان کننده های با پایه های ترکی�ب )ترکیب لیگنوسولفونات و پیل کربوکسیالت( نری همچن�ی

های لیگنو سولفونات  روانکننده ها ایجاد روا�ن اولیه مناسب، حفظ روا�ن مطلوب و قیمت بسیار مناسب آن ها می باشد. در این فوق روان کننده ها زنجری

ن ایجاد می کنند که این سبب برصفه بودن استفاده از آن ها می شود.  های مضاعفی در روا�ن ب�ت
گ

و پیل کربوکسیالت در کنار هم ویژ�

کت را به تفکیک مشاهده خواهید کرد. در ادامه فوق روان کننده های تولیدی این رسش

فوق روان کننده های بتـن 
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افزود�ن های بتـن

Struplast N480 )فوق روان کننده / فوق کاهنده آب( 
ن سولفونات بر پایه پلـی نفتالـ�ی

مناسب بتـن با نسبت آب به سیمان کمرت از 0/45 
قابلـیت کاهش آب بتـن تا 20 درصد آب اولـیه

مناسب هوای معتدل و خنک
مصـرف: 0/2 تا 1/2 درصد وزن مواد سیمانـی

ان مصـرف متوسط  ن حفظ روانـی مطلوب در مری
بسته بندی: گالن 20، بشکه 240 و مخزن 1000 کـیلوگرمی

ن تولید می شود. این محصول در دو نوع دیرگری R480 و زودگری A480  نری

Struplast N470 )فوق روان کننده / فوق کاهنده آب( 
بر پایه لیگنوسولفونات اصالح شده با پیل کربوکسیالت اتر

این محصول در نوع دیرگـری R470 و زودگـری A470 نیـز تولـید می گردد
مناسب بتـن با نسبت آب به سیمان کمرت از 0/45 

قابلـیت کاهش آب بتـن تا 20 درصد آب اولـیه

مناسب هوای معتدل و خنک
مصـرف: 0/3 تا 1/2 درصد وزن مواد سیمانـی

ان مصـرف متوسط  ن حفظ روانـی مطلوب در مری
بسته بندی: گالن 20، بشکه 240 و مخزن 1000 کـیلوگرمی

Struplast N410 )فوق روان کننده / فوق کاهنده آب( 
بر پایه لیگنوسولفونات اصالح شده با پیل کربوکسیالت اتر

این محصول در نوع دیرگـری R410 و زودگـری A410 نیـز تولـید می گردد
مناسب بتـن با نسبت آب به سیمان کمرت از 0/45 

قابلـیت کاهش آب بتـن تا 20 درصد آب اولـیه
مناسب هوای معتدل و خنک

مصـرف: 0/5 تا 1/5 درصد وزن مواد سیمانـی
ان مصـرف متوسط  ن حفظ روانـی مطلوب در مری

بسته بندی: گالن 20، بشکه 200 و مخزن 1000 کـیلوگرمی
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Struplast N321 )روان کننده / کاهنده آب( 
بر پایه لـیگنو سولفونات اصالح شده 

مناسب بتـن با نسبت آب به سیمان کمرت از 0/45 
قابلـیت کاهش آب بتـن تا 15 درصد آب اولـیه

مناسب هوای معتدل و گرم 
مصـرف: 0/4 تا 1/2 درصد وزن مواد سیمانـی

ان مصـرف متوسط  ن حفظ روانـی مطلوب در مری
بسته بندی: گالن 20، بشکه 200 و مخزن 1000 کـیلوگرمی 

Struplast SMC )روان کننده / کاهنده آب( 
بر پایه لـیگنو سولفونات اصالح شده

این محصول در نوع دیرگـری SMC-R و نوع زودگـری SMC-A نیـز تولـید 
می گردد

مناسب بتـن با نسبت آب به سیمان کمرت از 0/45 
قابلـیت کاهش آب بتـن تا 12 درصد آب اولـیه

مناسب هوای معتدل و گرم 
مصـرف: 0/5 تا 1/5 درصد وزن مواد سیمانـی

ان مصـرف متوسط  ن حفظ روانـی مطلوب در مری
بسته بندی: گالن 20، بشکه 200 و مخزن 1000 کـیلوگرمی

روان کننده های بر پایه لـیگنوسولفونات تولـیدی شـرکت استـرامیکس عالوه بر اینکه دارای ساختار نسل اول اصالح شده می باشند، بسته به کاربرد مورد 

انتظار مشخصات عملکردی متفاوتـی را دارا می باشند. با اضافه شدن روان کننده بر پایه لـیگنوسولفونات به بتـن این زنجیـرهای با بار منفـی طی زمانـی 

ونـی شده و هنگام نزدیک شدن به یکدیگر از هم دفع  بر روی سطح ذرات سیمان جذب می شوند. به این ترتـیب ذرات سیمان دارای بار منفـی بـری

و استاتـیکـی( با دفع ذرات سیمان از یکدیگر آب محبوس بیـن ذرات سیمان آزاد شده و این ذرات به صورت معلق با�ت می مانند و  می شوند )دفع الکرت

بتـن روان می شود. نکته قابل توجه این است که زنجیـرهای لـیگنوسولفونات بسیار بلند بوده و سبب یک فاصله حداقلـی بیـن ذرات سیمان می شود. این 

فاصله اندک و به واسطه آن برخوردهای ذرات سیمان سبب ایجاد قوام باال در بتـن می شود. همچنیـن در این دسته روان کننده های با پایه های ترکـیبـی 

نیـز تولـید می گردند. در ادامه روان کننده های تولـیدی این شـرکت را به تفکـیک مشاهده خواهـید کرد. 

افزود�ن های بتـن

روان کننده های بتـن 
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افزود�ن های بتـن

9



Struseal C512 )افزودنـی آب بند کننده کریستالـی داخلـی بتـن با عملکرد خود ترمیمی رشد یابنده( 
آب بندی بتـن تا فشار 13 بار وابسته به طرح اختالط بتـن مصـرفـی 

کاهش نفوذپذیری بتـن و افزایش مقاومت در برابر نفوذ امالح خورنده و سیکل یخبندان 
ایجاد خود ترمیمی در بتـن و پرکردن ترک های مویـی تا عرض 0/4 میلـیمرت 

افزایش مقاومت در محیط های خورنده دارای pH بیـن 3 تا 12 مثل فاضالب های صنعتـی و خانگـی 
آب بندی حجمی بتـن های زیر تراز آب مانند پارکینگ های زیر زمینـی، دیوارهای حائل، پـی ها، چاله آسانسور و ... 

آب بندی تونل ها و خطوط لوله، دیوارهای ساحلـی و سایر سازه های دریایـی 
راحتـی مصـرف و هزینه کمرت نسبت به مواد سنتـی

ان مصـرف: بسته به نسبت آب به سیمان بیـن 0/6 تا 1 درصد وزن سیمان مصـرف می گردد ن مری
بسته بندی: کـیسه 20 کـیلوگرمی 

 
Struseal C513 )افزودنـی آب بند کننده، نم بند و آبگریز کننده کریستالـی داخلـی بتـن با عملکرد خود ترمیمی رشد یابنده(   

آب بندی بتـن تا فشار 13 بار وابسته به طرح اختالط بتـن مصـرفـی 
نم بندی بتـن و کاهش نفوذپذیری بتـن و افزایش مقاومت در برابر نفوذ امالح خورنده و سیکل یخبندان 

این افزود�ن های آب بند کننده حجمی و پوشش های سطحی بتـن از محصوالت نوین و دانش محور شـرکت می باشد که توسط تـیم تحقیق و توسعه 

استـرامیکس توسعه یافته است. عملکرد افزود�ن های آب بند کننده حجمی به این صورت می باشد که مواد شیمیایـی و معدنـی اکتـیو موجود در محصول 

با رطوبت موجود در بتـن تازه و مواد ایجاد شده از واکنش هـیدراتاسیون سیمان واکنش داده و کریستال های غیـرقابل حل در منافذ بتـن ایجاد می کنند 

و همچنیـن مواد موجود در محصول در حضور رطوبت با خودشان نیـز می توانند واکنش کریستالـی ایجاد کنند و از این طریق نفوذ آب در بتـن را به 

شدت کاهش می دهند و همچنیـن این کریستال ها مقاومت شیمایـی بتـن را نیـز تا حد زیادی بهبود می بخشند. 

 به 
گ

برای پوشش های آب بند نفوذگر کریستالـی سطحی مواد شیمیایـی و معدنـی اکتـیو موجود در محصول از طریق فرآیند انتشار و خاصیت موئینیک

ور عامل ایجاد کریستال های غیـر قابل حل در آب و در عمق ماتریس سیمان می شوند. به این ترتـیب این  ن منافذ بتـن نفوذ کرده و به عنوان یک کاتالـری

محصول الیه سطحی برای آب بندی ایجاد نمی کند بلکه با ایجاد آب بندی در عمق بتـن می تواند در برابر فشارهای مثبت و منفـی آب مقاومت کند. 

افزود�ن های بتـن

واترپروف های کریستالـی بتـن
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افزود�ن های بتـن

ایجاد خود ترمیمی در بتـن و پرکردن ترک های مویـی تا عرض 0/4 میلـیمرت 
افزایش مقاومت در محیط های خورنده دارای pH بیـن 3 تا 12 مثل فاضالب های صنعتـی و خانگـی 

آب بندی حجمی بتـن های زیر تراز آب مانند پارکینگ های زیر زمینـی، دیوارهای حائل، پـی ها، چاله آسانسور و ... 
آب بندی تونل ها و خطوط لوله، دیوارهای ساحلـی و سایر سازه های دریایـی 

راحتـی مصـرف و هزینه کمرت نسبت به مواد سنتـی
ان مصـرف: بسته به نسبت آب به سیمان بیـن 1/2 تا 2 درصد وزن سیمان مصـرف می گردد ن مری

بسته بندی: کـیسه 20 کـیلوگرمی 

Struseal C514 )سیستم آب بند کننده نفوذگر کریستالـی سطحی بتـن، مالت سیمانـی با عمق نفوذ باال و عملکرد توسعه یابنده( 
عمق نفوذ زیاد و آب بندی بتـن تا فشار 13 بار 

مقاومت در برابر فشار مثبت و منفـی آب 
ایجاد خود ترمیمی در بتـن و پرکردن ترک های مویـی تا عرض 0/4 میلـیمرت 

افزایش مقاومت در محیط های خورنده دارای pH بیـن 3 تا 12 مثل فاضالب های صنعتـی و خانگـی 
آب بندی سطحی سازه های زیر تراز آب مانند پارکینگ های زیر زمینـی، دیوارهای حائل، پـی ها، چاله آسانسور و ... 

آب بندی سطحی تونل ها و خطوط لوله، دیوارهای ساحلـی و سایر سازه های دریایـی 
راحتـی مصـرف و هزینه کمرت نسبت به مواد سنتـی

ان مصـرف: در هر مرت مربع حدود 1/5 کـیلوگرم مصـرف می گردد  ن مری
بسته بندی: کـیسه 20 کـیلوگرمی 

Struseal C515 )مالت ترمیمی الـیافـی آب بند بتـن با عملکرد کریستالـی، زودگیـر و زود سخت شونده( 
ن  مقاومت باال در برابر فشار آب زیاد و نفوذپذیری پایـ�ی

دارای مقاومت مکانـیکـی، شیمیایـی و چسبندگـی باال 
ایجاد خود ترمیمی در بتـن و پرکردن ترک های مویـی تا عرض 0/4 میلـیمرت 

افزایش مقاومت در محیط های خورنده دارای pH بیـن 3 تا 12 مثل فاضالب های صنعتـی و خانگـی
ی و زود سخت شوندگـی  ترمیم بتـن های دارای نشست به صورت رطوبت با توجه به خاصیت زودگری

ترمیم بتـن های زیر تراز آب مانند پارکینگ های زیر زمینـی، دیوارهای حائل، پـی ها، چاله آسانسور و ... 
ی نمی کند(  ترمیم سازه هایـی که با آب بند نفوذگر کریستالـی پوشش می گردند )فاقد پلـیمر می باشد و از نفوذ مواد جلوگـری

ترمیم تونل ها و خطوط لوله، دیوارهای ساحلـی، اسکله ها و سایر سازه های دریایـی و ...
ان مصـرف: بسته به ضخامت اجرا و وزن مخصوص مالت محاسبه می گردد.   ن مری

بسته بندی: کـیسه 20 کـیلوگرمی
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Strumin SL )دوغاب میکروسیلـیس با پخش شدگـی و روانـی باال( 
کاهش نفوذپذیری بتـن و افزایش مقاومت در برابر نفوذ امالح خورنده، 

مواد شیمیایـی و سیکل یخبندان 
افزایش مقاومت مکانـیکـی بتـن )فشاری و خم�ش و سایشـی(

پخش شدگـی بسیار باال در بتـن و کامال دوغابـی و قابلـیت پمپ کردن
ی از جداشدگـی بتـن تازه افزایش یکنواختـی و جلوگـری

 )SCC( تولـید بتـن های پر مقاومت، توانمند و بتـن خودتراکم
زمینـی،  زیر  پارکینگ های  مانند  آب  تراز  زیر  بتـن های  حجمی  آب بندی 

دیوارهای حائل، پـی ها، چاله آسانسور و ... 
آب بندی و کاهش نفوذپذیری تونل ها ، مخازن آب، خطوط لوله، دیوارهای 

ساحلـی و سایر سازه های دریایـی 
ان مصـرف: بسته به نسبت آب به سیمان بیـن 3 تا 10 درصد وزن سیمان ن مری

بسته بندی: سطل های 25 کـیلوگرمی و بشکه 23 کیلوگرمی

Strumin SLC )دوغاب میکروسیلـیس با خاصیت روان کنندگـی بر پایه 
ابر روان کننده کربوکسـیالتـی( 

کاهش نفوذپذیری بتـن و افزایش مقاومت در برابر نفوذ امالح خورنده، 
مواد شیمیایـی و سیکل یخبندان

 باال
گ

قدرت روان کنند�
افزایش مقاومت مکانـیکـی بتـن )فشاری و خم�ش و سایشـی( 

پخش شدگـی بسیار باال در بتـن و کامال دوغابـی و قابلـیت پمپ کردن
ی از جداشدگـی بتـن تازه افزایش یکنواختـی و جلوگـری

 )SCC( تولـید بتـن های پر مقاومت، توانمند و بتـن خودتراکم
زمینـی،  زیر  پارکینگ های  مانند  آب  تراز  زیر  بتـن های  حجمی  آب بندی 

دیوارهای حائل، پـی ها، چاله آسانسور و ... 
آب بندی و کاهش نفوذپذیری تونل ها ، مخازن آب، خطوط لوله، دیوارهای 

ساحلـی و سایر سازه های دریایـی 
ان مصـرف: بسته به نسبت آب به سیمان بیـن 3 تا 10 درصد وزن سیمان  ن مری

میکروسیلـیس موجود در این محصوالت با آهک آزاد حاصل از واکنش هـیدراتاسیون سیمان در بتـن واکنش داده و این ماده ضعیف را تبدیل به ژل 

ی قابل پر شدن و مسدود شدن  سیلـیکاتـی مقاوم در برابر آب و نیـروی مکانـیکـی می کند که به علت انبساطی بودن این واکنش حجم منافذ بـیشرت

س کننده موجود در دوغاب در پخش شدن میکروسیلـیس در بتـن نیـز  تاثری باالیـی دارد و یکنواختـی پخش میکروسیلـیس در  می باشد. درضمن دیسرپ

بتـن را به عنوان یک محصول منحرص به فرد تضمیـن می کند و کارایـی دوغاب را نسبت به ژل در بتـن بهبود می بخشد. این شـرکت به پشتوانه تحقیق و 

توسعه خود و با کار تحقیقاتـی زیاد در این زمینه انواع دوغاب و ژل میکروسیلـیس را تولـید و عرضه می کند. در ادامه مشخصات محصوالت این بخش 

مالحظه می گردد.

افزود�ن های بتـن

دوغاب و ژل میکروسیلـیس
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افزود�ن های بتـن

بسته بندی: سطل های 25 کـیلوگرمی و بشکه 23 کیلوگرمی

 بسیار باال( 
گ

Strumin Power )پاور ژل میکروسیلـیس با روان کنند�
افزایش مقاومت مکانـیکـی بتـن )فشاری و خم�ش و سایشـی( 

کاهش نفوذپذیری بتـن و افزایش مقاومت در برابر نفوذ امالح خورنده، 
مواد شیمیایـی و سیکل یخبندان 

قدرت روان کنندگـی بسیار باال 
ی از جداشدگـی بتـن تازه افزایش یکنواختـی و جلوگـری

 )SCC( تولـید بتـن های پر مقاومت، توانمند و بتـن خودتراکم
زمینـی،  زیر  پارکینگ های  مانند  آب  تراز  زیر  بتـن های  حجمی  آب بندی 

دیوارهای حائل، پـی ها، چاله آسانسور و ... 
آب بندی و کاهش نفوذپذیری تونل ها ، مخازن آب، خطوط لوله، دیوارهای 

ساحلـی و سایر سازه های دریایـی 
ان مصـرف: بسته به نسبت آب به سیمان بیـن 1 تا 3 درصد وزن سیمان  ن مری
کد    با  لیگنوسولفونات  و  پلـی کـربوکسیالت  ترکیبـی  پایه  با  محصول  این 

ن تولید می گردد. Strumin Power - L50 نری
بسته بندی: سطل های 25 کـیلوگرمی و بشکه 23 کیلوگرمی

Strumin GC )ژل میکروسیلـیس بر پایه پلـی  کربوکسـیالت اتر(  
ن تولید می شود. این محصول در دو نوع دارای الیاف GC-F نری

کاهش نفوذپذیری بتـن و افزایش مقاومت در برابر نفوذ امالح خورنده، 
مواد شیمیایـی و سیکل یخبندان

افزایش مقاومت مکانـیکـی بتـن )فشاری و خم�ش و سایشـی( 
قدرت روان کنندگـی باال

ی از جداشدگـی بتـن تازه افزایش یکنواختـی و جلوگـری
زمینـی،  زیر  پارکینگ های  مانند  آب  تراز  زیر  بتـن های  حجمی  آب بندی 

دیوارهای حائل، پـی ها، چاله آسانسور و ... 
آب بندی و کاهش نفوذپذیری تونل ها ، مخازن آب، خطوط لوله، دیوارهای 

ساحلـی و سایر سازه های دریایـی 
 )SCC( تولـید بتـن های پر مقاومت، توانمند و بتـن خودتراکم

ان مصـرف: بسته به نسبت آب به سیمان بیـن 4 تا 10 درصد وزن سیمان ن مری
بسته بندی: سطل های 25 کـیلوگرمی و بشکه 23 کیلوگرمی 

ن بر پایه ترکیبـی  Strumin Complex )سوپر ژل میکروسیلیس مکمل ب�ت
پیل کربوکسیالت اتر و لیگنوسولفونات(

ن تولید می شود. این محصول در نوع دارای الیاف Complex-F نری
امالح خورنده،  نفوذ  برابر  در  افزایش مقاومت  و  ن  ب�ت نفوذپذیری  کاهش 

مواد شیمیایـی و سیکل یخبندان
ن )فشاری، خمشـی و سایشـی( افزایش مقاومت مکانییک ب�ت

 باال
گ

قدرت روان کنند�
ن تازه ی از جداشدگـی ب�ت افزایش یکنواخ�ت و جلوگری

 ، زیرزمی�ن پارکینگ های  مانند  آب،  تراز  زیر  ن های  ب�ت حجمی  بندی  آب 
دیوارهای حائل، �پ ها، چاله آسانسور و ...

آب بندی و کاهش نفوذپذیری تونل ها، مخازن آب، خطوط لوله، دیوارهای 

ساحیل و سایرسازه های دریا�ی

)SCC( ن خود تراکم ن های پرمقاومت، توانمند و ب�ت تولید ب�ت
ن 4 تا 10 درصد وزن سیمان ان مرصف: بسته به نسبت آب به سیمان ب�ی ن مری

بسته بندی: سطل های 25 کیلوگرمی و بشکه های 23 کیلوگرمی
 

یا  )سیلـیکافـیوم  میکروسیلـیس  پودر  )پوزوالن   Strumin MP980
دوده سیلـیس( 

کاهش نفوذپذیری بتـن و افزایش مقاومت در برابر نفوذ امالح خورنده، 
مواد شیمیایـی و سیکل یخبندان

افزایش مقاومت مکانـیکـی بتـن )فشاری و خم�ش و سایشـی( 
ی از جداشدگـی بتـن تازه  افزایش یکنواختـی و جلوگـری

زمینـی،  زیر  پارکینگ های  مانند  آب  تراز  زیر  بتـن های  حجمی  آب بندی 
دیوارهای حائل، پـی ها، چاله آسانسور و ... 

آب بندی و کاهش نفوذپذیری تونل ها ، مخازن آب، خطوط لوله، دیوارهای 
ساحلـی و سایر سازه های دریایـی 

 )SCC( تولـید بتـن های پر مقاومت، توانمند و بتـن خودتراکم
وزن  درصد   12 تا   4 بیـن  سیمان  به  آب  نسبت  به  بسته  مصـرف:  ان  ن مری

سیمان
بسته بندی: جامبوبگ 300 تا 500 کـیلوگرمی
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Supramix Alfa )افزودنـی کاهنده نفوذپذیری ویژه سوپرامیکس آلفا( 
آب بندی بتـن تا فشار 13 بار وابسته به طرح اختالط بتـن مصـرفـی 

برابر نفوذ  افزایش مقاومت در  بتـن و  بتـن، نم بندی  کاهش نفوذپذیری 
امالح خورنده و سیکل یخبندان 

افزایش مقاومت مکانـیکـی و شیمیایـی بتـن 
ایجاد خود ترمیمی در بتـن و پرکردن ترک های مویـی تا عرض 0/4 میلـیمرت 
مثل   12 تا   3 بیـن   pH دارای  خورنده  محیط های  در  مقاومت  افزایش 

فاضالب های صنعتـی و خانگـی 
زمینـی،  زیر  پارکینگ های  مانند  آب  تراز  زیر  بتـن های  حجمی  آب بندی 

دیوارهای حائل، پـی ها، چاله آسانسور و ... 
سازه های  سایر  و  ساحلـی  دیوارهای  لوله،  خطوط  و  تونل ها  آب بندی 

دریایـی و ... 
 B ژله ای و جزء A ان مصـرف: بیـن 6 تا 8 درصد وزن سیمان برای جزء ن مری

 A پودری 20 درصد جزء

بسته بندی: جزء A: سطل 25 کـیلوگرمی و جزء B: کـیسه 5 کـیلوگرمی

Supramix Beta )افزودنـی کاهنده نفوذپذیری سوپرامیکس بتا( 
آب بندی بتـن تا فشار 13 بار وابسته به طرح اختالط بتـن مصـرفـی 

برابر نفوذ  افزایش مقاومت در  بتـن و  بتـن، نم بندی  کاهش نفوذپذیری 
امالح خورنده و سیکل یخبندان 

افزایش مقاومت مکانـیکـی و شیمیایـی بتـن 
ایجاد خود ترمیمی در بتـن و پرکردن ترک های مویـی تا عرض 0/4 میلـیمرت 
مثل   12 تا   3 بیـن   pH دارای  خورنده  محیط های  در  مقاومت  افزایش 

فاضالب های صنعتـی و خانگـی 
زمینـی،  زیر  پارکینگ های  مانند  آب  تراز  زیر  بتـن های  حجمی  آب بندی 

دیوارهای حائل، پـی ها، چاله آسانسور و ... 
سازه های  سایر  و  ساحلـی  دیوارهای  لوله،  خطوط  و  تونل ها  آب بندی 

دریایـی و ... 

محصوالت این دسته با نحوه عملکرد های متفاوت برای آب بندی حجم بتـن به کار می رود. این محصوالت معموال با انسداد منافذ بتـن آب بندی را ایجاد 

می کنند. در ادامه مشخصات محصوالت تولـیدی استـرامیکس در این دسته آمده است. 

افزود�ن های بتـن

واترپروف های حجمی بتـن
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افزود�ن های بتـن

 B ژله ای و جزء A ان مصـرف: بیـن 6 تا 8 درصد وزن سیمان برای جزء ن مری
 A پودری 25 درصد جزء

بسته بندی: جزء A: سطل 25 کـیلوگرمی و جزء B: کـیسه 6/250 کـیلوگرمی

عملکرد  با  بتـن  داخلـی  نم بند  و  کننده  آب بند  )پودر   Struproof HP
آبگریز کنندگـی داخلـی(

انسداد منافذ بتـن و مالت سیمانـی و کاهش نفوذپذیری آن 
نفوذ  برابر  در  مقاومت  افزایش  و  آن  نم بندی  و  بتـن  آب  کاهش جذب 

امالح خورنده 
و  صنعتـی  فاضالب های  مثل  خورنده  محیط های  در  مقاومت  افزایش 

خانگـی 
آب بندی و نم بندی حجمی بتـن استخر، مخازن آب و فاضالب، دیوار های 

حائل و  ... 
سایر  و  ساحلـی  دیوارهای  لوله،  خطوط  و  تونل ها  نم بندی  و  آب بندی 

سازه های دریایـی و ... 
ان مصـرف: بیـن 1 تا 3 درصد وزن مواد سیمانـی   ن مری

بسته بندی: کیسه های 5 و 20 کـیلوگرمی 

Struproof WL )مایع آب بند کننده داخلـی بتـن( 
انسداد منافذ بتـن و مالت سیمانـی و کاهش نفوذپذیری آن 

نفوذ  برابر  در  مقاومت  افزایش  و  آن  نم بندی  و  بتـن  آب  کاهش جذب 
امالح خورنده 

و  صنعتـی  فاضالب های  مثل  خورنده  محیط های  در  مقاومت  افزایش 

خانگـی 
آب بندی و نم بندی حجمی بتـن استخر، مخازن آب و فاضالب، دیوار های 

حائل و  ... 
سایر  و  ساحلـی  دیوارهای  لوله،  خطوط  و  تونل ها  نم بندی  و  آب بندی 

سازه های دریایـی و ... 
ان مصـرف: بیـن 1 تا 3 درصد وزن مواد سیمانـی   ن مری

بسته بندی: گالن  20 و بشکه 200 کـیلوگرمی 

Struproof WS )فوق روان کننده و آب بند کننده داخلـی بتـن و مالت 
سیمانـی( 

انسداد منافذ بتـن و مالت سیمانـی و کاهش نفوذپذیری آن
قابلـیت کاهش آب بتـن و مالت تا 15درصد

نفوذ  برابر  در  مقاومت  افزایش  و  آن  نم بندی  و  بتـن  آب  کاهش جذب 
امالح خورنده 

و  صنعتـی  فاضالب های  مثل  خورنده  محیط های  در  مقاومت  افزایش 
خانگـی 

آب بندی و نم بندی حجمی بتـن استخر، مخازن آب و فاضالب، دیوار های 
حائل و  ... 

سایر  و  ساحلـی  دیوارهای  لوله،  خطوط  و  تونل ها  نم بندی  و  آب بندی 
سازه های دریایـی و ... 

ان مصـرف: بیـن 1 تا 3 درصد وزن مواد سیمانـی   ن مری
بسته بندی: گالن  20 و بشکه 200 کـیلوگرمی
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Struset Nitro )زودگـ�ی بتـن فاقد یون کلر )ضد یخ بتـن مسلح(( 
ترسیع واکنش گرمازای هـیدراتاسیون مخلوط سیمانـی

فاقد یون کلر و مناسب بتـن های مسلح
ش اولـیه و ثانویه بتـن و مالت سیمانـی افزایش زمان گـری

ن  افزایش مقاومت بتـن در تمام سنـ�ی
مناسب تولـید بتـن در هوای رسد و یخبندن

تولـید قطعات پیش ساخته
اجرای مالت های نازک کاری پایه سیمانـی در فصول رسد

ان مصـرف: بیـن 1 تا 4 درصد وزن مواد سیمانـی   ن مری
بسته بندی: گالن  20 و بشکه 200 کـیلوگرمی 

Struset AFC )زودگـ�ی و ضد یخ مالت سیمانـی(  
ترسیع واکنش گرمازای هـیدراتاسیون مخلوط سیمانـی 

حاوی یون کلر و مناسب بتـن های غیـر مسلح و مالت های سیمانـی 
ش اولـیه و ثانویه بتـن و مالت سیمانـی  افزایش زمان گـری

ن  افزایش مقاومت بتـن و مالت در تمام سنـ�ی
مناسب تولـید بتـن و مالت در هوای رسد و یخبندن 

تولـید قطعات پیش ساخته غیـر مسلح 
اجرای مالت های نازک کاری پایه سیمانـی در فصول رسد

ان مصـرف: بیـن 1 تا 5 درصد وزن مواد سیمانـی   ن مری
بسته بندی: گالن  20 و بشکه 200 کـیلوگرمی 

Struset SPA )پودر زودگـ�ی شاتکریت به روش خشک با عملکرد باال(  
ش خیلـی رسیع و ایجاد مقاومت اولـیه باال در شاتکریت  گـری

ایط استفاده صحیح   حداقل کاهش مقاومت نهایـی در رسش
کاهش شدید عدم چسبندگـی شاتکریت و ریزش آن 

تولـید و اجرای بتـن پاششـی )شاتکریت( با کـیفـیت باال 
ان مصـرف: بیـن 2 تا 7 درصد وزن مواد سیمانـی   ن مری

بسته بندی: کـیسه 15 کـیلوگرمی 

Struset SLA )مایع زودگـ�ی شاتکریت به روش تر با عملکرد باال(  
ش خیلـی رسیع و ایجاد مقاومت اولـیه باال در شاتکریت  گـری

ایط استفاده صحیح   حداقل کاهش مقاومت نهایـی در رسش
کاهش شدید عدم چسبندگـی شاتکریت و ریزش آن 

تولـید و اجرای بتـن پاششـی )شاتکریت( با کـیفـیت باال 
ان مصـرف: بیـن 2 تا 8 درصد وزن مواد سیمانـی   ن مری

بسته بندی: گالن 26 و بشکه 240 کـیلوگرمی
 

Struset Nail )مایع زودگـ�ی دوغاب های سیمانـی تزریقی(  
ش خیلـی رسیع و ایجاد مقاومت اولـیه باال در مالت  گـری

ایط استفاده صحیح   حداقل کاهش مقاومت نهایـی در رسش
ند  فاقد یون کلر و عدم تاثری بر خوردگـی نـیل و اسرت

ندینگ  مناسب تزریق دوغاب سیمان در عملـیات نـیلـینگ و اسرت
مناسب تزریق پرده آب بند سدها و دوغاب تزریق پشت سگمنت ها 

ان مصـرف: بیـن 1 تا 4 درصد وزن مواد سیمانـی   ن مری
بسته بندی: گالن 24 و بشکه 240 کـیلوگرمی 

Struset RST )دیرگـ�ی کننده و نگهدارنده اسالمپ بتـن مایع( 
عمر  در  هـیدراتاسیون  واکنش  کردن  کند  و  ش  گـری زمان  در  تاخری  ایجاد 

اولـیه بتـن و مالت سیمانـی
افزایش زمان کارپذیری و حفظ اسالمپ طوال�ن تر

کاهش ایجاد گرمای اولـیه بتـن 
کاهش ترک های جمع شدگـی 

انواع بتـن آماده بخصوص در آب و هوای گرم
انواع بتـن های حجیم مانند RCC و روسازی های بتـنـی 

ان مصـرف: بیـن 0/2 تا 0/8 درصد وزن مواد سیمانـی   ن مری
بسته بندی: گالن 20 و بشکه 200 کـیلوگرمی 

ش بتـن یا مالت مانند بتـن ریزی در رسما، بتـن های پـیش ساخته، مالت های شاتکریت  زودگـری کننده ها در این دسته از محصوالت جهت افزایش زمان گـری

ش بتـن مانند بتـن ریزی در گرما، بتـن های حجیم، بتـن  و ... استفاده می گردند. همچنیـن دیرگـری کننده های در این دسته از مواد جهت کاهش زمان گـری

غلطکـی و ... مصـرف می گردند. در ادامه مشخصات محصوالت تولـیدی استـرامیکس در این دسته آمده است. 

افزود�ن های بتـن

ش بتـن ل کننده های گـ�ی کن�ت
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افزود�ن های بتـن
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Struton HS101 )رزین سنگ مصنوعی بر پایه پلـی کربوکسـیالت اتر اصالح شده با مقاومت اولـیه بسیار باال( 
بر پایه پلـی کربوکسـیالت اتر

مناسب تولـید انواع سنگ مصنوعی
امکان کاهش شدید آب مخلوط سیمانـی تا 40 درصد آب اولـیه 

افزایش مقاومت اولـیه و نهایـی سنگ مصنوعی 
کاهش نفوذ آب در قطعه سیمانـی و همچنیـن افزایش مقاومت در برابر سیکل ذوب و یخ و افزایش مقاومت در برابر حرارت

مصـرف: 0/3 تا 1 درصد وزن مواد سیمانـی
بسته بندی: گالن 20، بشکه 200 و مخزن 1000 کـیلوگرمی

Struton HS102 )رزین سنگ مصنوعی بر پایه پلـی کربوکسـیالت اتر اصالح شده با مقاومت اولـیه باال( 
بر پایه پلـی کربوکسـیالت اتر

مناسب تولـید انواع سنگ مصنوعی
امکان کاهش شدید آب مخلوط سیمانـی تا 40 درصد آب اولـیه 

افزایش مقاومت اولـیه و نهایـی سنگ مصنوعی 

ریز ساختار رزین سنگ مصنوعی پلـی کربوکسـیالتـی، شانه ای شکل است. دندانه های این شانه ها )زنجیـرهای جانبـی( بسیار بلند بوده و ستون فقرات 

)زنجری اصلـی( دارای بار منفـی می باشد. پس از افزودن رزین سنگ مصنوعی پلـی کربوکسـیالتـی به مالت، زنجری اصلـی که بار منفـی زیادی دارد بر 

ند. این پرزهای  روی ذرات سیمان داری بار مثبت جذب می شود و این گونه زنجیـرهای جانبـی شبـیه به پرزهایـی بلند اطراف ذرات سیمان را فرا می گـری

ی کرده و سبب دور ماندن ذرات سیمان از یکدیگر می شوند. بنابر این  بلند هنگام نزدیک شدن ذرات سیمان به یکدیگر از چسبـیدن آنها به هم جلوگـری

ن نسبت آب به سیمان  ان پایـ�ی ن عالوه بر رس خوردن ذرات سیمان بر روی هم و نچسبـیدن آنها به هم، هـیچ آبـی بیـن آنها حبس نمی شود. اینگونه در مری

روانـی بسیار باال در مالت سنگ مصنوعی حاصل می شود. 

ن ایجـاد روانــی بسـیار باال در مـالت، رسعت  در ایـن رزین هـا طـول زنجـری جانبــی کوتـاه و طـول زنجـری اصلــی بسـیار بلنـد می باشـد. در نتــیجه درعـ�ی

ن حفظ روانــی مناسب، سبب  ش به تاخری نمی افتد. این ساختار با ویژگـی هایــی که دارد در ع�ی واکنش هــیدراتاسیون کاهش نمیــیابد و بدنبال آن گــری

ی دارای خاصیت زود سـخت  ی بـاال در مـالت سـنگ مصنوعـی می شـود. این رزیـن عالوه بر ایجـاد خاصیت روان کنندگــی باال و زودگــری ایجــاد زودگــری

شوندگــی نیـز می باشد. 

افزود�ن های بتـن

رزین های سنگ مصنوعی
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کاهش نفوذ آب در قطعه سیمانـی و همچنیـن افزایش مقاومت در برابر سیکل ذوب و یخ و افزایش مقاومت در برابر حرارت
مصـرف: 0/5 تا 1/2 درصد وزن مواد سیمانـی 

بسته بندی: گالن 20، بشکه 200 و مخزن 1000 کـیلوگرمی

سایر افزود�ن های بتـن

Struplast Air )افزودنـی حباب هواساز بتـن( 
افزایش دوام بتـن و مالت سیمانـی در برابر سیکل ذوب و یخ

افزایش دوام بتـن در برابر یون کلر و سایر امالح خورنده 
قابلـیت کاهش آب بتـن 

تولـید بتـن های پـیش ساخته که در معرض سیکل یخبندان و نمک پاششـی راه ها هستند مانند نـیوجریس، جدول، قطعات پل ها، کفپوش ها و ... 
انواع بتـن روسازی راه ها، باند فرودگاه و پل ها
تولـید بتـن رسدخانه ها و یخچال های صنعتـی

مصـرف: 0/1 تا 0/4 درصد وزن مواد سیمانـی 
بسته بندی: گالن 20، بشکه 200 و مخزن 1000 کـیلوگرمی  

Strufiber FP12 )الـیاف بتـن بر پایه پلـی  پروپـیلن خالص با مقاومت باال(   
افزایش دوام بتـن و مالت سیمانـی در برابر سیکل ذوب و یخ

ی می کند ن اولـیه به شدت باال برده و از ترک های جمع شدگـی جلوگـری پـیوند بتـن را در سنـ�ی
ی می کند به طور موثری افزایش فشار در منافذ بتـن در زمان آتش سوزی را کاهش می دهد و از انفجار آن جلوگـری

مناسب تولـید بتـن های پـیش ساخته، لوله های سیمانـی، شاتکریت
مناسب بتـن های کفسازی و دال ها

مناسب بتـن سازه های آب بند و بتـن های نما یا اکسپوز
ان مصـرف: بیـن 600 گرم تا 1 کـیلوگرم در هر مرت مکعب بتـن ن مری

بسته بندی: کیسه های 1، 5 و 20 کـیلوگرمی 

Struplast VM750P )پودر قوام دهنده بتـن(   
افزایش غلظت و ویسکوزیته بتـن

کاهش آب انداختگـی و جداشدگـی 
ش بتـن یا تاثری بسیار کم  عدم تاثری بر گـری

کاهش شسته شدگـی بتـن با آب 
جهت تولـید انواع بتـن خودتراکم، بتـن های با دانه بندی گسسته و غیـر طبـیعی

مناسب بتـن ریزی زیر آب و پمپ بتـن در طول زیاد
ان مصـرف: بیـن 0/3 تا 0/8 درصد وزن مواد سیمانـی   ن مری

بسته بندی: کیسه های 5 و 20 کـیلوگرمی

افزود�ن های بتـن
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) Strutop Brush )سیستم پوشش آب بند پلـیمری دوجز�ئ
بر پایه سیمان و پلـیمر و انعطاف پذیر

مناسب آب بندی تحت فشار مثبت آب تا فشارهای باال
مناسب آب بندی انواع مخازن آب و فاضالب، استخر، بام ، رسویس های 

بهداشتـی و ...
غیـر سمی  و مناسب آب آشامیدنـی و پرورش ماهـی

UV مقاوم در برابر اشعه
ان مصـرف 1/3 تا 2/4 کـیلوگرم بر مرت مربع ن مری

بسته بندی: بخش رزینـی در گالن 4 و بخش پودری در کـیسه 10 کـیلوگرمی

Strutop Flex )سیستم پوشش آب بند پلـیمری ویژه با انعطاف پذیری 
) زیاد دوجز�ئ

بر پایه سیمان و پلـیمر و بسیار انعطاف پذیر 
مناسب آب بندی تحت فشار مثبت آب تا فشارهای باال 

مناسب آب بندی انواع مخازن آب و فاضالب، استخر، بام، رسویس های 

بهداشتـی و ... 
غیـر سمی  و مناسب آب آشامیدنـی و پرورش ماهـی 

 UV مقاوم در برابر اشعه
ان مصـرف 1 تا 2 کـیلوگرم بر مرت مربع ن مری

 22/4 کـیسه  در  پودری  بخش  و   16 گالن  در  رزینـی  بخش  بسته بندی: 
کـیلوگرمی 

پایه  بر  آبگریز  سیلوکسان  سیالن  نانو  نما  )محافظ   Strutop SR12
حالل( 

ایجاد آبگریزی و نم بندی و مقاوم در برابر لک و رشد جلبک 
عدم تشکـیل الیه و نفوذ به سطح و بدون تغیـری رنگ مصالح

ن شونده قابل شستشو و خود تمری
، آثار تاریخی  جهت حفاظت و نم بندی انواع سنگ و آجر، مالت سیما�ن

و ...
 UV مقاوم در برابر اشعه

مواد شیمیایـی صنعت ساختمان

امروزه ترمیم سطوح قدیمی و همچنیـن استفاده از پوشش ها و محافظ های نوین سطحی جهت آب بندی، کاهش خوردگـی، افزایش مقاومت شیمیایـی 

و ... استفاده روز افزون پـیدا کرده است. این دسته از محصوالت استـرامیکس به صورت آماده مصـرف و بسته بندی شده بر اساس آخرین استاندارد

های ملـی و بیـن المللـی ارائه می گردند. در ادامه انواع محصوالت ساخت این شـرکت در این دسته به انضمام ویژگـی های هر کدام مشاهده می شود.

پوشش های آب بندی، درزگـ�ی و ترمیم کننده ها
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عمر بـیشرت از 12 سال روی سطح
ان مصـرف 150 تا 350 گرم در هر مرت مربع ن مری

ی   بسته بندی: گالن 1، 4 و 20 لـیرت

Strutop WR7 )محافظ نما نانو سیالن سیلوکسان آبگریز بر پایه آب( 
ایجاد آبگریزی و نم بندی و مقاوم در برابر لک و رشد جلبک 
عدم تشکـیل الیه و نفوذ به سطح و بدون تغیـری رنگ مصالح

ن شونده قابل شستشو و خود تمری
، آثار تاریخی  جهت حفاظت و نم بندی انواع سنگ و آجر، مالت سیما�ن

و ...
 UV مقاوم در برابر اشعه

عمر بـیشرت از 7 سال روی سطح
ان مصـرف 150 تا 350 گرم در هر مرت مربع ن مری

بسته بندی: گالن 1، 4 و 20 کـیلوگرمی

Strutop Lac )الک محافظ رطوبتـی نما بر پایه التکس و نانو سیلـیکون( 
ایجاد آبگریزی و نم بندی و مقاوم در برابر لک و رشد جلبک 

تشکـیل الیه انعطاف پذیر به صورت الک کمی براق و همچنیـن نفوذ به 
سطح 

ن شونده قابل شستشو و خود تمری
، آثار تاریخی  جهت حفاظت و نم بندی انواع سنگ و آجر، مالت سیما�ن

و ...
 UV مقاوم در برابر اشعه

عمر بـیشرت از 7 سال روی سطح
ان مصـرف 150 تا 350 گرم در هر مرت مربع ن مری

بسته بندی: گالن 1، 4 و 20 کـیلوگرمی

ی آب بند و پرایمر بر پایه آب(  Strutop EM130 )پوشش امولسیون ق�ی
ایجاد الیه محافظ رطوبتـی در وجه تماس با آب 

استفاده به عنوان پرایمر تا نسبت اختالط 1 به 4 با آب

بام، سازه های مدفون  بهداشتـی،  آب بندی رسویس های  استفاده جهت 
در خاک و ...

استفاده به عنوان پوشش ضد زنگ
کامال انعطاف پذیر با قابلـیت ازدیاد طول زیاد 
ان مصـرف 700 تا 1200 گرم در هر مرت مربع ن مری

ی با کد Strutop BP120 تولید می گردد این محصول در نوع پرایمر قری
بسته بندی: سطل های 20 کـیلوگرمی

ی آب بند پایه حالل( Strutop SB900 )عایق ق�ی
ایجاد الیه محافظ رطوب�ت در وجه تماس با آب

استفاده به عنوان پرایمرتانسبت اختالط 1 به 2 با حالل هیدروکرب�ن مناسب 
، بام،سازه های مدفون در  استفاده جهت آب بندی رسویس های بهداش�ت

خاک و ...
استفاده به عنوان پوشش ضد زنگ

کامال انعطاف پذیر با قابلیت ازدیاد طول زیاد
ان مرصف 400 تا 1000 گرم در هر مرت مربع ن مری

ی بسته بندی: گالن های20 لیرت

ی-الستییک مقاوم در برابر آب و بخار آب با  Strutop FB7 )پوشش ق�ی
انعطاف پذیری باال(

ایجاد الیه محافظ رطوب�ت در وجه تماس با آب
مدفون  سازه های  بام،   ، بهداش�ت رسویس های  آب بندی  جهت  استفاده 

در خاک و ...
ترمیم و آب بندی عایق های قدیمی آسیب دیده 

کامال انعطاف پذیر با قابلیت ازدیاد طول زیاد
ان مرصف 1 تا 2 گرم در هر مرت مربع ن مری

بسته بندی: سطل های 20 کیلوگرمی 

Strutop Gard - PA & LA )واتراستاپ آنـی  گـ�ی بر پایه سیمان( 
مـایـــع  و   Strutop Gard  PA پـودری  نـوع  دو  در  محصــول  ایــن 

مواد شیمیایـی صنعت ساختمان
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مواد شیمیایـی صنعت ساختمان

Strutop Gard   LA تولید می گردد.
ش بسیار رسیع کمرت از 2 دقیقه و مقاومت اولـیه باال گـری

رفع نشتـی فشار منفـی در انواع سطوح سیمانـی
استفاده جهت رفع نشتـی پارکینگ های زیر زمینـی، دیوارهای حائل، چاله 

آسانسور، منهول ها و ...
مقاومت در برابر فشار آب های باال 

ان مصـرف بسته به سایز حفره یا درز دارای نشتـی و وزن مخصوص  ن مری
ن می گردد مالت تعیـ�ی

بسته بندی: PA کیسه های 1، 5 و LA  گالن های 4 و 20 کـیلوگرمی 

و  عمودی  درزهای  مناسب  اجرا  رسد  ی  ق�ی )ماستـیک   Strutop JS3
افقی( 

چسبندگـی خوب به انواع مصالح ساختمانـی و بدون شـره
ی و آب بندی انواع درز های افقی و عمودی درزگـری

ی انواع درزهای اجرایـی و انبساطی درزگـری
دمای رسویس 20 تا 70 درجه سانتـیگراد

ن  تعیـ�ی ماستـیک  مخصوص  وزن  و  درز  سایز  به  بسته  مصـرف  ان  ن مری
می گردد

بسته بندی: سطل های 20 کـیلوگرمی 

ی گرم اجرا(  StrutopJS1 )ماستیک ق�ی

، آه�ن و چو�ب  عایل به انواع سطوح بت�ن
گ

چسبند�
مناسب برای آب بندی درزهای انبساطی و اجرا�ی در کف سازه

ایط مختلف جوی پایداری مناسب در برابر رسش
دمای رسویس 25 تا 70 درجه سانتیگراد 
ان مرصف 1 تا 2 گرم در هر مرت مربع ن مری

بسته بندی: سطل های 20 کیلوگرمی 

با  بتـن  دار  الـیاف  کاسماتـیک  ویژه  ترمیمی  )مالت   Strutop RM450
عملکرد سازه  ای(

دارای مقاومت مکانـیکـی، شیمیایـی و چسبندگـی مناسب
مناسب انواع سطوح در کف، دیوار و باالرسی بدون افت 

ن مقاوم در برابر فشار آب باال و دارای نفوذپذیری پایـ�ی
مناسب ترمیم و آب بندی سطحی انواع سازه های بتـنـی

مقاومت باال در برابر نفوذ یو ن های خورنده و سیکل یخبندان
برای پوشش هر مرت مربع به ضخامت 1 میلـیمرت حدود 2 کـیلوگرم مصـرف 

می گردد 
بسته بندی: کیسه های 25 کـیلوگرمی 

Strutop RM650 )مالت ترمیمی الـیاف دار پرمقاومت بتـن( 
دارای مقاومت مکانـیکـی، شیمیایـی و چسبندگـی باال

مناسب انواع سطوح در کف و دیوار 

ن مقاوم در برابر فشار آب باال و ندارای فوذپذیری پایـ�ی
مناسب ترمیم و آب بندی سطحی انواع سازه های بتـنـی

مقاومت باال در برابر نفوذ یو ن های خورنده و سیکل یخبندان
برای پوشش هر مرت مربع به ضخامت 1 میلـیمرت حدود 2 کـیلوگرم مصـرف 

می گردد 
بسته بندی: کیسه های 25 کـیلوگرمی     

Strutop Soft )مالت صاف کاری سطح بتـن )بتونه سطوح سیمانـی( 
دارای مقاومت چسبندگـی باال

بسیار نرم و قابلـیت پرکنندگـی باال
مناسب پر کردن ترک های مویـی و خلل و فرج سطح بتـن

ترمیم و صیقلـی کردن سطوح بتـن اکسپوز )نما( 
مقاومت باال در برابر نفوذ یو ن های خورنده و سیکل یخبندان

کـیلوگرم   1 حدود  میلـیمرت   0/5 ضخامت  به  مربع  مرت  هر  پوشش  برای 
مصـرف می گردد. 

بسته بندی: کیسه های 5 و 25 کـیلوگرمی   

ی چند منظوره بر پایه  Strutop Repo55 )مالت ترمیمی و چسب خم�ی
اپوکسـی و مقاوم در برابر اسید( 

ن اولـیه و نهایـی دارای مقاومت مکانـیکـی باال در سنـ�ی
بدون افت تا ضخامت 2 سانتـیمرت و تـیکسوتروپـیک

مناسب جهت ترمیم انواع سطوح دارای بار استاتـیک و دینامیک زیاد 
بندکشـی و پرکردن درزهای ضد اسید

دارای مقاومت چسبندگـی و شیمایـی باال و کامال آب بند
کـیلوگرم   1/7 حدود  میلـیمرت   1 ضخامت  به  مربع  مرت  هر  پوشش  برای 

مصـرف می گردد 
بسته بندی: در بسته های مجموع 4 کـیلوگرم
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افزایش  برای  همچنیـن  می گردد.  استفاده  مختلف  شیمیایـی  پایه  با  التکس های  از  معموال  جدید  و  قدیم  بتـن  دوالیه  بیـن  چسبندگـی  افزایش  برای 

چسبندگـی بیـن اجزا مالت های نازک کاری نیـز این چسب ها کاربرد فراوانـی دارد. التکس ها در انواع آب بند و استحکامی غیـر آب بند تولـید می گردند 

ن آب بندی بتـن و مالت پایه سیمانـی مصـرف می گردند. در ادامه محصوالت تولیدی استـرامیکس برای این دسته را مشاهده  که نوع آب بند آن برای تام�ی

خواهید کرد.

مواد شیمیایـی صنعت ساختمان

چسب های بتـن
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و  کننده چسبندگـی  اصالح  و  واسط  بتـن  Strubond Acro8 )چسب 
آب بندی بتـن و مالت( 

افزایش چسبندگـی الیه قدیم به جدید بتـن و مالت سیمانـی
افزایش چسبندگـی اجزای بتـن و مالت به یکدیگر

مناسب جهت آب بندی بتـن و مالت و کاهش نفوذپذیری آنها 
غیـر سمی  و مناسب آب آشامیدنـی و پرورش ماهـی

مواد  وزن  درصد   3 تا   1 حدود  حجمی  آب بندی  جهت  مصـرف  ان  ن مری
ن و 3 تا 10 درصد وزن مواد سیمانـی بر ای مالت سیمانـی سیمانـی برای ب�ت

ان مصـرف جهت ایجاد چسبندگـی باال در مالت حدود 5 تا 10 درصد  ن مری
وزن مواد سیمانـی

ان مصـرف جهت افزایش چسبندگـی بیـن 2 الیه حدود 350 تا 700 گرم  ن مری
در هر مرت مربع

بسته بندی: در گالن های 1، 4 و 20 

کننده  اصالح  و  استحکامی  واسط  بتـن  )چسب   Strubond Strong8
چسبندگـی بتـن و مالت( 

افزایش چسبندگـی الیه قدیم به جدید بتـن و مالت سیمانـی
افزایش چسبندگـی و استحکام بتـن و مالت 

عدم توانایـی ایجاد آب بندی دراز مدت
ان مصـرف جهت ایجاد چسبندگـی باال در مالت حدود 5 تا 10 درصد  ن مری

وزن مواد سیمانـی
ان مصـرف جهت افزایش چسبندگـی بیـن 2 الیه حدود 350 تا 700 گرم ن مری

بسته بندی: در سطل های 1، 3/5 و 20  

و  چسبندگـی  کننده  اصالح  داخلـی  بتـن  )چسب   Strubond Acro7
آب بندی بتـن و مالت( 

افزایش چسبندگـی اجزای بتـن و مالت به یکدیگر
مناسب جهت آب بندی بتـن و مالت و کاهش نفوذپذیری آنها 

غیـر سمی  و مناسب آب آشامیدنـی و پرورش ماهـی
مواد  وزن  درصد   3 تا   1 حدود  حجمی  آب بندی  جهت  مصـرف  ان  ن مری
ن و 3 تا 15 درصد وزن مواد سیمانـی بر ای مالت سیمانـی سیمانـی برای ب�ت
ان مصـرف جهت ایجاد چسبندگـی باال در مالت حدود 5 تا 15 درصد  ن مری

وزن مواد سیمانـی 
ان مصـرف جهت پرایمر زیر کار با ترکـیب 1 به 2 چسب به آب حدود  ن مری

150 تا 300 گرم 
بسته بندی: در گالن های 1، 4 و 20  

Strubond Strong7 )چسب بتـن داخلـی استحکامی و اصالح کننده 
چسبندگـی بتـن و مالت( 

افزایش چسبندگـی و استحکام بتـن و مالت 
عدم توانایـی ایجاد آب بندی دراز مدت

ان مصـرف جهت ایجاد چسبندگـی باال در مالت حدود 5 تا 15 درصد  ن مری
وزن مواد سیمانـی

ان مصـرف جهت پرایمر زیر کار با ترکـیب 1 به 3 چسب به آب حدود  ن مری
150 تا 300 گرم 

بسته بندی: در سطل های 1، 4 و 10 کـیلوگرمی 

سطوح  مناسب  اپوکیس  پایه  بر  واسط  )چسب   Strubond EW102
خشک و مرطوب( 

، سنگ، چوب، فوالد، رسامیک و آجر و ... ن  عایل به ب�ت
گ

چسبند�
ن سخت شدن تحمل رطوبت قبل، بعد و در ح�ی

کسب مقاومت های مکانییک اولیه و نها�ی عایل
پایداری شیمیا�ی عایل

ان مرصف 350 تا 600 گرم در مرت مربع )بسته به همواری بسرت کار( ن مری
بسته بندی: در بسته بندی دو جز�ئ با مجموع اجزاء 3 کیلوگرمی

پایه  بر  بولت  و  میلگرد  کاشت  ی  خم�ی )چسب   Strubond EP500
اپوکسـی اصالح شده( 

چسبندگـی باال به انواع مصالح ساختمانـی
دارای مقاومت مکانـیکـی و شیمیایـی باال

مناسب کاشت میلگرد و بولت و قطعات فلزی در بتـن، سنگ، آجر و ...
چسباندن انواع مصالح ساختمانـی به یکدیگر

بسته بندی: در بسته های مجموع 6 کـیلوگرمی  

مواد شیمیایـی صنعت ساختمان
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باال  بسیار  مقاومت  با  انقباض  بدون  ویژه  )گروت   Strugrout N880
پایه سیمانـی(

مقاومت مکانـیکـی اولـیه و نهایـی بسیار باال
و  انداختگـی  آب  بدون  و  اکم  مرت خود  و  باال  روانـی  انقباض،  بدون 

جداشدگـی
ن و کامال آب بند  نفوذپذیری پایـ�ی

آماده مصـرف و استفاده آسان
ن  جهت ثابت سازی و پر کردن زیر صفحه ستون های فلزی و نصب ماش�ی

ن آالت سنگـ�ی
ان مصـرف با توجه به حجم گروت ریزی و وزن مخصوص مالت آماده  ن مری

گروت محاسبه می گردد
تولید  ن  نری  Strugrout E880 کد  با  شونده  منبسط  نوع  در  محصول  این 

می گردد
بسته بندی: کـیسه 25 کـیلوگرمی 

Strugrout E760 )گروت ویژه ریزدانه منبسط شونده با مقاومت باال 
پایه سیمانـی(

مقاومت مکانـیکـی اولـیه و نهایـی باال
اکم و بدون آب انداختگـی  ل شده، روانـی باال و خود مرت دارای انبساط کنرت

و جداشدگـی
ن و کامال آب بند  نفوذپذیری پایـ�ی

آماده مصـرف و استفاده آسان
ن  جهت ثابت سازی و پر کردن زیر صفحه ستون های فلزی و نصب ماش�ی

ن آالت سنگـ�ی
این محصول در نوع بدون انقباض با کد Strugrout N760 و نوع الـیافـی 

Strugrout FE760 نیـز تولـید می گردد
ان مصـرف با توجه به حجم گروت ریزی و وزن مخصوص مالت آماده  ن مری

گروت محاسبه می گردد
بسته بندی: کـیسه 25 کـیلوگرمی

ی یافته است. گروت ها  با رشد روز افزون استفاده از محصوالت آماده مصـرف در ساختمان استفاده از گروت های آماده ساختمانـی نیـز افزایش چشمگـری

ل شده یا بدون انقباض بودن  اکم و همچنیـن با ایجاد انبساط کنرت ، روانـی مالت باال و خود مرت ن با دارا بودن مقاومت مکانـیکـی باال، نفوذپذیری پایـ�ی

ن و ... کاربرد فراوانـی دارد. استـرامیکس محصوالت متنوعی را  ن آالت سنگـ�ی جهت پرکردن انواع مقاطع محصور مانند زیر صفحه ستون ها و نصب ماش�ی

در این دسته تولـید می کند که در ادامه مشاهده می گردد.

مواد شیمیایـی صنعت ساختمان

گروت های سیمانـی و اپوکسـی
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مواد شیمیایـی صنعت ساختمان

Strugrout G750 )گروت آماده ساختمانـی ریزدانه منبسط شونده با 
مقاومت باال پایه سیمانـی(

مقاومت مکانـیکـی اولـیه و نهایـی باال 
اکم و بدون آب انداختگـی  ل شده، روانـی باال و خود مرت دارای انبساط کنرت

و جداشدگـی 
ن و کامال آب بند   نفوذپذیری پایـ�ی

آماده مصـرف و استفاده آسان 
ن  جهت ثابت سازی و پر کردن زیر صفحه ستون های فلزی و نصب ماش�ی

ن  آالت سنگـ�ی
این محصول در نوع بدون انقباض با کد Strugrout G750N نیـز تولـید 

می گردد 
ان مصـرف با توجه به حجم گروت ریزی و وزن مخصوص مالت آماده  ن مری

گروت محاسبه می گردد 
بسته بندی: کـیسه 25 کـیلوگرمی 

و  بتـن  )منبسط کننده و فوق روان کننده گروت،   Strugrout ES500
مالت سیمانـی(

ل شده بیـن 1 تا 4 درصد  ایجاد انبساط کنرت
امکان کاهش آب مخلوط تا 20 درصد و افزایش مقاومت مکانـیکـی آن

ی از جمع شدگـی و ترک خوردگـی  جلوگـری
جهت ایجاد انبساط در گروت های پر کننده زیر صفحه ستون و دوغاب 

ندینگ تزریقی نـیلـینگ و اسرت
 Strugrout کد  با  روان کنندگـی  خاصیت  بدون  نوع  در  محصول  این 

EN500 نیـز تولـید می گردد 
ان مصـرف محصول بیـن 0/4 تا 0/6 درصد وزن مواد سیمانـی می باشد ن مری

بسته بندی: کـیسه 500 گرمی، 5 یا 20 کـیلوگرمی 

Strugrout Ker320 )گروت اپوکسـی ویژه با عملکرد باال( 
مقاومت مکانـیکـی و چسبندگـی اولـیه و نهایـی باال 

بدون جمع شدگـی و ترک 
مقاومت خوب در برابر مواد شیمیایـی و هـیدروکربن ها 

فاقد حالل و کامال جامد با خاصیت روانـی باال 
ن و با بار دینامیکـی  ن آالت صنعتـی سنگـ�ی گروت ریزی زیر صفحه ماش�ی

مانند ژنراتورها، پمپ ها و ...
ان مصـرف با توجه به حجم گروت ریزی و وزن مخصوص مالت آماده  ن مری

گروت محاسبه می گردد 
بسته بندی: 3 جز�ئ مجموع 20 کـیلوگرمی
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Dalcoub )سیستم کفپوش رنگـی بتـن سخت دستپاش پودری(
به ای باال مقاومت مکانـیکـی، سایشـی و �ن

مقاوم در برابر تولـید گرد و خاک و با دوام باال
مقرون به �فه و تولـید در رنگ های مختلف

مناسب جهت پوشش کف انواع پارکینگ ها، صنایع خودرویـی، دارویـی، نظامی و ..
مناسب انواع انبارها، اسکله ها، محوطه سازی 

ن Dalcoub D30 تولـید می گردد این محصول در رده کلـی تردد سبک Dalcoub D60، متوسط Dalcoub D50 و سنگـ�ی
ان مصـرف بیـن 3 تا 7 کـیلوگرم می باشد.  ن مری

بسته بندی: کـیسه 25 کـیلوگرمی 

Strufloor S80 )سیلر سخت کننده، آبگریز کننده و ضد لک سطح بتـن و مالت سیمانـی بر پایه نانو سیلـیکون(
افزایش مقاومت سایشـی و کاهش تولـید گرد و غبار سطوح سیمانـی

آب بند و آبگریز کردن سطوح سیمانـی و همچنیـن د رخشان تر کردن سطح
افزای مقاومت سطح در برابر مواد شیمیایـی، روغن و هـیدروکربن

انتخاب و اجرای کفپوشـی مناسب برای سطوح مختلف مانند پارکینگ ها، کارخانه های مخلف، بارانداز ها و ... با توجه به اهمیت این سطوح امری مهم 

گذار است. شـرکت بسپار بتـن ایرانـیان هوشمند با دارا بودن گروهـی تخصیص در زمینه تولـید،  می باشد و در هزینه های دراز مدت پروژه ها بسیار تاثری

اجرا و ترمیم انواع کفپوش های صنعتـی و ساختمانـی نگاه ویژه ای به این محصوالت دارد. این شـرکت با برند دالکوب )Dalcoub( در این زمینه فعال 

می باشد. محصوالت تخصیص این دسته عبارتند از: 

مواد شیمیایـی صنعت ساختمان

کفپوش های صنعتـی و ساختمانـی
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مواد شیمیایـی صنعت ساختمان

مناسب جهت پوشش کف انواع کف های بتـنـی و سیمانـی
ن تولید می گردد. این محصول در نوع بدون خاصیت آبگریزی با کد S70 نری

ان مصـرف بیـن 150 تا 350 گرم در هر مرت مربع از سطح می باشد  ن مری
بسته بندی: گالن های 4 و 20 کـیلوگرمی  

Strufloor EPO1205 )سیستم کفپوش اپوکـی اصالح شده بدون حالل با دوام باال( 
مقاومت مکانـیکـی و چسبندگـی اولـیه و نهایـی باال 

مقاومت سایشـی مطلوب 
مقاومت خوب در برابر مواد شیمیایـی و هـیدروکربن ها 

فاقد حالل و کامال جامد با خاصیت روانـی باال 
بدون درز، آب بند و قابل شستشو 

محصول دارای 3 جزء کلـی پرایمر، الیه میانه و الیه رویه می باشد 
گاه ها، انبارها و ...  جهت پوشش کف انواع مراکز بهداشتـی و درمانـی، پارکینگ ها، تعمری

ان مصـرف با توجه به ضخامت اجرا و وزن مخصوص محصول محاسبه می گردد  ن مری
ایط کار متفاوت می باشد. بسته بندی: بسته به نوع محصول و رسش
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Strutile C50 )چسب کاشـی پودری الـیافـی ویژه با عملکرد باال و ضد 
آب بر پایه سیمان( 

مقاومت چسبندگـی اولـیه و نهایـی بسیار باال و بدون افت و لغزش
ضد آب و مقاوم در برابر سیکل یخبندان و مواد شیمیایـی

بدون انقباض و ترک خوردگـی 
ب و پرورش ماهـی و ... غیـر سمی و قابل استفاده برای آب رسش

استفاده در داخل و خارج ساختمان مانند بام، رسویس ها، استخر، نما 
و ...

مناسب نصب انواع کاشـی و سنگ و آجر و... در سطوح عمودی و افقی
نصب کاشـی روی کاشـی قدیـی، آجر، بتـن، گچ و ..

ان مصـرف بیـن 2 تا 5 کـیلوگرم می باشد  ن مری
بسته بندی: کـیسه 20 کـیلوگرمی 

Strutile C20 )چسب کاشـی و رسامیک پودری الـیافـی بر پایه سیمان( 
 : مصـرف به صورت تک جز�ئ

مقاومت چسبندگـی مطلوب و بدون لغزش و افت
بدون انقباض و ترک

مناسب نصب انواع کاشـی و سنگ و آجر و... در داخل ساختمان و در 
سطوح افقی و عمودی

نباید در تماس دائم با آب اجرا گردد 
 :Acro7 اباند مصـرف به صورت دو جز�ئ اصالح شده با چسب اس�ت
مقاومت چسبندگـی اولـیه و نهایـی بسیار باال و بدون افت و لغزش

ضد آب و مقاوم در برابر سیکل یخبندان و مواد شیمیایـی
بدون انقباض و ترک خوردگـی 

ب و پرورش ماهـی و ... غیـر سمی و قابل استفاده برای آب رسش
استفاده در داخل و خارج ساختمان مانند بام، رسویس ها، استخر، نما 

و ...
مناسب نصب انواع کاشـی و سنگ و آجر و... در سطوح عمودی و افقی

نصب کاشـی روی کاشـی قدیمـی، آجر، بتـن، گچ و ..
ان مصـرف بیـن 2 تا 5 کـیلوگرم می باشد  ن مری

بسته بندی: کـیسه 20 کـیلوگرمی 

Strutile C10 )چسب کا�ش و رسامیک پودری بر پایه سیمان( 
 مطلوب

گ
استحکام و مقاومت چسبند�

مناســـب اجـــرای کایسش و رسامیـــک در کـــف بـــه صـــورت تـــک جـــز�ئ و 
 Strubond Acro7 ن مناســـب ـــ�ت ـــا چســـب ب ـــد ب ـــرای ســـطوح عمـــودی بای ب

یـــا Strubond Strong8 اصـــالح گـــردد.
مقاوم در برابر لغزش

گ
بدون انقباض و ترک خورد�

ب و پرورش ماهی و ... غری سمی و قابل استفاده برای آب رسش
کار( مربع )بسته به همواری بسرت ن 2 تا 5 کیلو در مرت ان مرصف ب�ی ن مری

بسته بندی: کیسه 20 کیلوگرمی 

ی ویژه ضد آب(   Strutile PH4 )چسب کاشـی خم�ی
مقاومت چسبندگـی اولـیه و نهایـی بسیار باال و بدون افت و لغزش

ضد آب و مقاوم در برابر سیکل یخبندان و مواد شیمیایـی
بدون انقباض و ترک خوردگـی 

ب و پرورش ماهـی و ... غیـر سمی و قابل استفاده برای آب رسش
استفاده در داخل و خارج ساختمان مانند بام، رسویس ها، استخر، نما 

و ...
مناسب نصب انواع کاشـی و سنگ و آجر و... در سطوح عمودی 

نصب کاشـی روی کاشـی قدیـی، آجر، بتـن، گچ و ..
ان مصـرف بیـن 2 تا 5 کـیلوگرم می باشد  ن مری

بسته بندی: سطل های 4 و 11 کـیلوگرمی 

یال و آب گریز(  Strutile GR110 )پودر ویژه بندکشـی آب بند، آنتـی باک�ت
ن و جذب آب کم  آب بند، آب گریز و با نفوذپذیری پایـ�ی

مقاوم در برابر قارچ و کپک 
بدون انقباض و ترک خوردگـی و مقاوم در برابر سیکل یخبندان 

کامال نرم و ایجاد سطح صاف 
ب و پرورش ماهـی و ... غیـر سمی و قابل استفاده برای آب رسش

مناسب بند کشـی درز های انواع کاشـی و سنگ و رسامیک و ... در داخل 
و خارج ساختمان 

مناسب انواع سطوح رسویس بهداشتـی، استخر، نما، بام و ...
ان مصـرف بیـن 200 گرم تا 1 کـیلوگرم در مرت مربع ن مری

ن تولید می گردد.  پودر بندک�ش در نوع معمویل با کد GR100 نری
بسته بندی: کیسه های 1، 5، 20 کـیلوگرمی

ل شده و استاندارد و تولـید شده برای انواع مصـرف در داخل و خارج ساختمان و همچنیـن  مالت های آماده چسب کاشـی با توجه به کـیفـیت کنرت

آسانـی مصـرف و رسعت باال امروزه کاربرد زیادی در صنعت ساختمان دارد. استـرامیکس انواع مختلف این محصوالت را تولـید می کند که در ادامه به 

تفکـیک مشخصات آن آمده است.

مواد شیمیایـی صنعت ساختمان

چسب های کاشـی و پودر ویژه بندکشـی
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Strumould WRA )روغن رهاساز قالب واکنش گر بر پایه آب با عملکرد رهاسازی باال( 
ک قالب و بتـن  ترسیع خروج حباب هوا در سطح مشرت

جداسازی آسان قالب از بتـن
غیـر قابل اشتعال، بدون بوی تند و عدم تغیـری رنگ سطح بتـن

ی، مصـرف کم و پوشش دهـی زیاد قابل اسرپ
مناسب برای رهاسازی انواع بتـن با قالب فلزی، چوبـی، پالستـیکـی و ...

مناسب قطعات پـیش ساخته، سنگ مصنوعی، بتـن های اکسپوز و ...
هر 1 لـیرت از محصول بیـن 20 تا 50 مرت سطح قالب را پوشش می دهد

ی ی و بشکه 200 لـیرت بسته بندی: گالن 20 لـیرت

ن و عملکرد رهاسازی باال(  Strumould SLV )روغن رهاساز قالب واکنش گر بر پایه حالل با ویسکوزیته پایـ�ی
ک قالب و بتـن  ترسیع خروج حباب هوا در سطح مشرت

جداسازی آسان قالب از بتـن
مقاومت حرارتـی باال و عملکرد مناسب در کـیورینگ بخار

ین حباب  ن و سالم از آن را ارئه می دهد و عملکرد آنها به گونه ای می باشد که کمرت اکم، تمری ن یک سطح مرت این محصوالت با واکنش شیمیایـی با سطح ب�ت

ایط کیورینگ مختلف و مرصف بسیار  ی، مقاومت دمایـی باال در رسش هوا روی سطح با�ت بماند. این محصوالت بسته به نوع آن قابلیت اجرای آسان با سرپ

امیکس توسعه یافته اند. کم می باشند که توسط تیم تحقیق و توسعه اسرت

مواد شیمیایـی صنعت ساختمان

روغن  های قالب
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ی، مصـرف کم و پوشش دهـی زیاد و عدم تغیـری رنگ بتـن قابل اسرپ
مناسب برای رهاسازی انواع بتـن با قالب فلزی، چوبـی، پالستـیکـی و ...

مناسب قطعات پـیش ساخته، سنگ مصنوعی، بتـن های اکسپوز و ...
هر 1 لـیرت از محصول بیـن 20 تا 60 مرت سطح قالب را پوشش می دهد

ی  ی و بشکه 200 لـیرت بسته بندی: گالن 20 لـیرت

Strumould SHV )روغن رهاساز قالب واکنش گر بر پایه حالل با ویسکوزیته باال( 
ک قالب و بتـن  ترسیع خروج حباب هوا در سطح مشرت

جداسازی آسان قالب از بتـن
مقاومت حرارتـی باال و عملکرد مناسب در کـیورینگ بخار

ی، مصـرف کم و پوشش دهـی زیاد و عدم تغیـری رنگ بتـن قابل اسرپ
مناسب برای رهاسازی انواع بتـن با قالب فلزی، چوبـی، پالستـیکـی و ...

مناسب قطعات پـیش ساخته، سنگ مصنوعی، بتـن های اکسپوز و ...
هر 1 لـیرت از محصول بیـن 20 تا 50 مرت سطح قالب را پوشش می دهد

ی ی و بشکه 200 لـیرت بسته بندی: گالن 20 لـیرت

33



Strucure SW50 )کـیورینگ )عمل آورنده( بتـن بر پایه آب( 
کاهش تبخری سطحی بتـن و تضمیـن آب الزم برای واکنش هـیدراتاسیون

کاهش ترک های نایسش از جمع شدگـی 
پایه آب و بدون بو 

ی، مصـرف کم و عدم تغیـری رنگ بتـن قابل اسرپ
مناسب برای کـیورینگ انواع مقاطع عمودی و افقی

ان مصـرف جهت پوشش 1 مرت مربع بیـن 150 تا 300 گرم می باشد  ن مری
بسته بندی: گالن 20 کـیلوگرمی و بشکه 200 کـیلوگرمی 

پایه التکس اصالح  بر  بتـن  آورنده(  )عمل  )کـیورینگ   Strucure Lata
شده محلول در آب( 

کاهش تبخری سطحی بتـن و تضمیـن آب الز برای واکنش هـیدراتاسیون
کاهش ترک های نایسش از جمع شدگـی 

پایه آب و بدون بو تند

ی، مصـرف کم و عدم تغیـری رنگ بتـن قابل اسرپ
مناسب برای کـیورینگ انواع مقاطع عمودی و افقی

ان مصـرف جهت پوشش 1 مرت مربع بیـن 150 تا 300 گرم می باشد  ن مری
بسته بندی: گالن 20 کـیلوگرمی و بشکه 200 کـیلوگرمی 

ن مناسب  Strucure Para )کـیورینگ )عمل آورنده( بتـن بر پایه پارافـ�ی
سطوح افقی( 

کاهش تبخری سطحی بتـن و تضمیـن آب الز برای واکنش هـیدراتاسیون
کاهش ترک های نایسش از جمع شدگـی 

فاقد حالل 
ی، مصـرف کم و عدم تغیـری رنگ بتـن قابل اسرپ

مناسب برای کـیورینگ انواع مقاطع افقی
ان مصـرف جهت پوشش 1 مرت مربع بیـن 150 تا 300 گرم می باشد  ن مری

بسته بندی: گالن 20 کـیلوگرمی و بشکه 200 کـیلوگرمی

یس به منابع آب مناسب در برخی نقاط  با توجه به اینکه اکثـر مناطق کشور آب و هوایـی گرم و خشک دارند و تابستان های گرمی داریم و همچنیـن دسرت

و در  کت های پـیرسش مشکل است، استفاده از مواد کـیورینگ جایگزین مناسبـی برای عمل آوری سنتـی می باشد. تـیم تحقیق و توسعه استـرامیکس از رسش

زمینه تولـید مواد نوین کـیورینگ سطحی بتـن می باشد که در ادامه معرفـی خواهند گشت.

مواد شیمیایـی صنعت ساختمان

کـیورینگ ) عمل آورنده ( بتـن

34



از  سیمانـی  مالت  و  دوغاب  حالل  و  کننده  )پاک   Struclean CM11
سطوح(

قدرت حاللـیت باال مصالح پایه سیمانـی
راحتـی استفاده و کاهش هزینه ها

جهت پاک کردن مالت و دوغاب سیمانـی از کاشـی، رسامیک، آجر، بتـن، 
ن آالت پرسالن، سنگ آلوده به مواد سیمانـی و ماش�ی

پاک کردن شوره و شستشو سطوح نما قبل از اجرای پوشش های محافظ
هر 1 لـیرت محصول 10 تا 20 مرت مربع از سطح را پوشش می دهد

بسته بندی: 20 کـیلوگرمی 

Struclean EPO )پاک کننده و حالل اپوکسـی تازه از سطوح و ابزار 
اجرایـی(

قدرت حاللـیت باال اپوکسـی
عدم تاثری منفـی بر مصالح ساختمانـی بسرت و ابزار آالت کار

راحتـی استفاده و کاهش هزینه های عدم پاک کردن مصالح و ابزار
پاک کردن مالت، پوشش، رنگ، چسب و ... بر پایه اپوکسـی

رقیق کردن پوشش ها و رنگ های بر پایه رزین اپوکسـی
ایط و ضخامت مالت اپوکسـی متفاوت می باشد ان مصـرف بسته به رسش ن مری

ی بسته بندی: 20 لیرت

ن آالت اجرای مواد شیمایـی ساختمان تولـید می گردند و با محصوالت تولـیدی ما سازگاری خوبـی  ن کردن ابزار و ماش�ی این دسته از محصوالت برای تمری

دارند.

مواد شیمیایـی صنعت ساختمان

ن کننده ها حالل و تم�ی
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P.V.C واتـراسـتاپ  های

ود و تولـید  نوار واتراستاپ پــــی وی یس جهت آب بندی درزهای اجرایــــی و انبساطی سازه های بتـنــــی آبــــی با فرموالسیون ویژه پــــی وی یس اکسرت

می گـــردد کـــه در محل پروژه به راحتــــی قابل جوش دادن می باشـــد. 

ن می کند. این محصول مطابق با آخرین استانداردها تولید می گردد و دوام دراز مدت را در طول عمر پروژه تضم�ی

Strubar ) واتراستاپ پـی وی سـی (

موارد کاربرد 

این محصول جهت آب بندی درز های با اهداف ذیل بکار می رود: 

 سازه های نگهداری آب: 

مخازن آب، فاضالب، استخرها، سدها و رسیز ها و باندوال ها و ...

 سازه های مانع آب: 

حائل،  دیوارهای  تونل ها،  زیرزمینـی،  پارکینگ های  زیرزمینـی،  سازه های 

دال های سقف، منهول ها و ...

ویژگـی و مزایا

 مقاومت کش�ش و قابلـیت ازدیاد طول زیاد

 دارای طیف وسیعی از پروفـیل ها و اندازه ها با توجه به نـیاز 

 مطابقت کامل شکل ظاهری و خواص مواد با استاندارد های بیـن  المللـی

ی کامل با بتـن   درگـری

 دوام دراز مدت در محیط های قلـیایـی و سیکل یخبندان

ی با آب  حفظ شکل اولـیه در تکرار در معرض قرارگـری

س  جوشکاری و اتصال آسان و در دسرت

 طول مناسب رول ها برای به حداقل رساندن اتصال و جوشکاری

استانداردها

ابار با الزامات استاندارد های زیر مطابقت دارد. اسرت

  CRDC572 ،CRDC573 DIN 185411 ،DIN 185412 ،ISIRI 132771

  ISIRI 132772 و

37



P.V.C واتـراسـتاپ  های

اطالعات محصول

زردرنگ

بـیشرت از MPa 12مقاومت کش�ش

62 الـی Shore A( 72( سختـی

ازدیاد طول در حداکثـر بار 
گذاری

بـیشرت از 300 درصد

Co 20 بـیشرت از 200 درصدازدیاد طول در

بـیشرت از N/mm 12مقاومت پارگـی

30 تا 60 درجه سانتـی گرادمحدوده دمایـی رسویس

ایط نگهداری رسش
در بسته بندی اولـیه باز نشده به دور 
از نور خورشید و در دمای 5 تا 35 

درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بسته بندی
ی یا مطابق  سفارش  رول های 25 مرت

ی مشرت

حداقل 3 سال زمان ماندگاری

انواع واتراستاپ

 ،)AA( )(، تخت خارجی )کف خوابA( ابار در 4 نوع تخت داخلـی اسرت

تولـید   )DA( خواب(  )کف  خارجی  حفره دار  و   )D( داخلـی  حفره دار 

می گردد. نوع  های تخت برای درزهای اجرایـی و نوع حفره جهت درزهای 

انبساطی )حرکتـی( مصـرف می گردد. این واتراستاپ  ها از عرض های 15 تا 

50 سانتـیمرت و ضخامت های 2 تا 12 میلـیمرت تولـید می گردد.

A مقطع عر�ض نوارهای واتراستاپ نوع

AA مقطع عر�ض نوارهای واتراستاپ نوع

D مقطع عر�ض نوارهای واتراستاپ نوع

DA مقطع عر�ض نوارهای واتراستاپ نوع

ان و نحوه مصـرف ن م�ی

واتراستاپ باید در میانه محل درز به طوری که نصف آن در بتـن قدیم 

د نصب گردد. برای واتراستاپ  دفن و نـیمه دیگر در بتـن جدید قرار گـری

د. مهار واتراستاپ  حفره دار حتما حفره باید دقیقا در محل درز قرار گـری

ه مخصوص و در فاصله هر 20 سانتـیمرت انجام گردد.  باید به وسیله گـری

همچنیـن برای اتصال واتراستاپ به یکدیگر از جوش به وسیله ترب جوش 

و یا هویه استفاده می گردد. 

ید. جهت اطالعات بـیشرت با بخش فنـی ما تماس بگـری

محیط زیست، سالمت و ایمنـی

این  نشود.  انداخته  دور  زیست  محیط  در  ابار  اسرت محصول  است  بهرت 

تماس  نمی باشد ولـی در  افراد خطرناک  ایمنـی  برای سالمت و  محصول 

از  که  است  بهرت  برای مصـرف  کند.  ایجاد حساسیت  می تواند  پوست  با 

دستکش مناسب استفاده گردد. برای اطالعات بـیشرت به برگه مشخصات 

ایمنـی محصول رجوع گردد.

مرجع اطالعات داده شده

آزمایشگاهـی  آزمایشات  براساس  فنـی  مشخصات  این  اطالعات  تمام 

واقعی  داده های  می باشد.   Strumix شـرکت  پروژه ای  تجربـیات  و 

ل ما متفاوت باشد.  ایطی فراتر از کنرت ی ممکن است به علت رسش اندازه گـری

توصیه می شود که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را 

بخواهـید. همچنیـن زیر ساخت های استفاده و روش درست استفاده در 

یان می باشد و بخش فنـی Strumix می تواند اطالعات  کارگاه بر عهده مشرت

ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات  الزم را در اختـیار مشرت

فنـی الزم را ارائه دهد.  
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واتـراسـتاپ  های هیدروفییل

اسوئل جهت آب بند نمودن درزهای اجرایـی بتـن، قطعات پـیش ساخته بتـنـی و درزلوله های تحت  نوار واتراستاپ هـیدروفـیلـی منبسط شونده اسرت

اسوئل در  فشار ثابت و متناوب )تا فشار 5 بار( دفن شده در بتـن بکار می رود. این محصول می تواند به هر دو صورت افقی و عمودی بکار رود. اسرت

اسوئل می تواند بـیشرت از 450 درصد و تا 1100 درصد  تماس با آب متورم می شود تا منافذ، حفره ها و فواصل خالـی در درزهای بتـن را مسدود کند. اسرت

متورم شود و در سیکل های تروخشک شدن کـیفـیت اولـیه خود را حفظ کند. همچنیـن این محصول جهت استفاده در آب حاوی نمک %3 نیـز می تواند 

افزایش حجم بـیشرت از 175 درصد را ایجاد کند.

Struswell ) واتراستاپ هـیدروفـیلـی منبسط شونده (

موارد کاربرد 
این محصول جهت آب بندی درزهای اجرایـی سازه های ذیل کاربرد دارد:  

 آب بندی درزهای اجرایـی سگمنت تونل ها، سدها، سازه های زیرزمینـی، 
قطعات پـیش ساخته بتـنـی، کانال های بتـنـی برق و مخابرات و ...

 جهت آب بندی درز لوله و فلز کارشده در دیوار و دال ها

ویژگـی و مزایا
 مشخصات متورم شدن عالـی در تماس با آب

ل شده برای اینکه به بتـن تازه آسیب نرساند به طوری   انبساط آرام و کنرت
وع و انبساط کامل ممکن است تا 14 روز طول  که انبساط از 2 ساعت رسش

بکشد
ی با آب  حفظ شکل اولـیه در تکرار در معرض قرارگـری

 عدم تاثری مشخصات تورمی با سیکل های متعدد و طوالنـی تروخشک 
شدن

 آب بندی پایدار در محیط های مرطوب
 مناسب برای آب شور و آب دریا

کـیفـیت  و  می شود  بـیشرت  تماس  در  ایجاد سطح  باعث  شیار سطحی   
آب بندی بـیشرت می گردد

 اجرای آسان و رسیع

اطالعات محصول

آبـی یا قرمزرنگ

Kgf/cm²  3 مقاومت کش�ش

gm/cm³ 1 وزن مخصوص /25 ±0 /02

Shore A( 4050( سختـی

ازدیاد طول در 
نقطه پارگـی

حداقل 400 درصد

ن و 175 درصد در آب نمکنرخ تورم حداقل 450 درصد در آب تمری

30 تا 60 درجه سانتـی گرادمحدوده دمایـی 

ایط نگهداری رسش
در بسته بندی اولـیه باز نشده به دور از رطوبت و در 

دمای 5 تا 35 درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بسته بندی
ی به وزن حدود 15 تا  کارتن های حاوی 5 رول 15 مرت

16 کـیلوگرم

حداقل 3 سال زمان ماندگاری

نحوه اجرا
ن و خشک باشد  سطح اجرا باید کامال تمری
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واتـراسـتاپ  های هیدروفییل

 نوار واتراستاپ هـیدروفـیلـی باید به وسیله چسب )ماستـیک پلـی یورتان( 
به بسرت چسبانده شود. همچنیـن در کنار چسب می توان از میخ یا پـیچ 

نیـز استفاده کرد
 نوار واتراستاپ بهرت است در وسط مقطع اجرا گردد و 80 میلـیمرت پوشش 

بتـنـی داشته باشد
 در طول اجرا قطعات جدا از هم بهرت است به اندازه 10 سانتـی مرت در 

کنار هم همپوشانـی داشته باشند
 جهت ایجاد نشدن تورم زودرس تالش کنـید که در معرض رطوبت قرار 

د نگـری
در  و همچنیـن  استفاده کنـید  مفتول سیمی  با  ن  بس�ت از  لوله  دور  برای   
سطوح ناهموار بهرت است از ترکـیب چسب و میخ برای اتصال استفاده 

گردد

محیط زیست، سالمت و ایمنـی
اسوئل در محیط زیست دور انداخته نشود. این  بهرت است محصول اسرت
تماس  نمی باشد ولـی در  افراد خطرناک  ایمنـی  برای سالمت و  محصول 
از  که  است  بهرت  برای مصـرف  کند.  ایجاد حساسیت  می تواند  پوست  با 
دستکش مناسب استفاده گردد. برای اطالعات بـیشرت به برگه مشخصات 

ایمنـی محصول رجوع گردد.

مرجع اطالعات داده شده
آزمایشگاهـی  آزمایشات  براساس  فنـی  مشخصات  این  اطالعات  تمام 
واقعی  داده های  می باشد.   Strumix شـرکت  پروژه ای  تجربـیات  و 
ل ما متفاوت باشد.  ایطی فراتر از کنرت ی ممکن است به علت رسش اندازه گـری
توصیه می شود که همیشه از ما آخرین برگه مشخصات فنـی محصوالت را 
بخواهـید. همچنیـن زیر ساخت های استفاده و روش درست استفاده در 
یان می باشد و بخش فنـی Strumix می تواند اطالعات  کارگاه بر عهده مشرت
ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات  الزم را در اختـیار مشرت

فنـی الزم را ارائه دهد.  

مشخصات شیمیایـی:

طبقه  بندی: + مقاوم     عدم مقاومت    /+ مقاومت محدود شده

ترکـیبات شیمیایـی طبقه  بندی توضیحات

 Sulfuric acid 95%  

 Sea water + 

 Benzyl alcohol +/ مقاومت در صورت قرار گرفتـن به مدت 72 ساعت

 Ethyl acetate + متورم شدن رسیع

 oXylene + متورم شدن رسیع

 mXylene + متورم شدن رسیع

 Toluene + متورم شدن رسیع

 Petrol + 

 Diesel + 

 Kerosene ,Jet fuel + 

 Mineral oil + 

 Liquid manure + 

 Ethylene glycol + 

 Ethanol + 

 Methanol + 

 Acetone + متورم شدن بسیار رسیع

 Ammoniac solution 32% + 

 Sodium hydroxide solution + 

 2Butoxyethanol sol.10% + 

 nHexane + 

 Acetic acid 96% + متورم شدن رسیع
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تهاجــم عوامــل محیطــی یــیک از اصیل  تریــن دالیــل تخریــب بتـــن تقویــت شــده بــا میلگــرد فــوالدی می  باشــد. پوشــش بتـــن کــه بــه فاصلــه ســطح بتـــن 

هــای ســنجش کیفیــت اجــرای بتـــن اســت. در صــورت عــدم رعایــت پوشــش بتـــن و کم  یــن پارامرت تــا ســطح اولیـــن میلگــرد گفتــه می  شــود، یــیک از مهمرت

بــودن آن، امــالح خورنــده بــا رسعــت بیشتـــری بــه میلگــرد رســیده و ســبب خوردگـــی آن و در نتیجــه انبســاط دور آرماتــور و تــرک بتـــن می  گردنــد و بــا 

رشــد ترک  هــا رسعــت تخریــب بتـــن نیـــز بــه شــدت افزایــش می  یابــد. بــه طــور کیل کاهــش پوشــش بتـــن در میحط  هــای خورنــده می  توانــد بــه شــدت 

عمــر و دوام ســازه را کاهــش دهــد. اســپیرس ها بــا تنظیــم دقیــق پوشــش بتـــن و اســتحکام بــاال می  تواننــد عمــر ســازه  های بتنـــی را افزایــش دهنــد. 

اســپیرسها در ســایز و ابعــاد مختلــف و کاربردهــای گوناگــون مــورد اســتفاده قــرار می  گیـــرند. در ادامــه محصــوالت ایــن دســته قابــل مشــاهده می  باشــد.

اسپـیرسهای پالستـیکـی بتـن

Plastic Spacers

اسپـیرسهای کفـی )افقی(

ن کفـی( Struchair P )اسپـیرس های فوق سنگـ�ی

ن با پوشش 5 و 7/5 سانتـیمرت و میلگرد با  مناسب فنداسیو ن های فوق سنگـ�ی

قطر 22 تا 34 میلـیمرت و تحمل بار نقطه ای متوسط 450 گیلو گرم 

ن کفـی( Struchair H )اسپـیرس های سنگـ�ی

ن با پوشش 3 تا 10 سانتـیمرت و میلگرد با قطر  مناسب فنداسیو ن های سنگـ�ی

16 تا 32 میلـیمرت و تحمل بار نقطه ای متوسط 300 گیلو گرم

Struchair M )اسپـیرس های متوسط کفـی(

با  متوسط  بار  با   ... و  ساخته  پـیش  قطعات   ، تـری سقف،  دال،  مناسب 
پوشش 3 تا 10 سانتـیمرت و میلگرد با قطر 10 تا 20 میلـیمرت

Struchair L )اسپـیرس های سبک کفـی(

مناسب دال، سقف، تـری و ... با بار سبک و با پوشش 3 تا 10 سانتـیمرت و 
میلگرد با قطر 6 تا 18 میلـیمرت

Struchair Tow )اسپـیرس های دو مش(

 40 و   30  ،25 ن  پایـ�ی مش  ارتفاع  با  و  مش  دو  آرماتوربندی  انواع  مناسب 
سانتـیمرت و ارتفاع مش باالی 6/5 تا 15 سانتـیمرت
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اسپـیرسهای پالستـیکـی بتـن

Struchair Soft )اسپـیرس های سطوح نرم(

ی روی زمیـن های نرم، فوم  ها، بتـن سبک و با پوشش 2 تا  مناسب قرارگـری

ر 5 سانتـیمرت و میلگرد با قطر 6 تا 18 میلـیمرت

اسپـیرسهای چرخی عمودی

قطعات مرتبط با بولت های قالب  بندی

Struwall V )اسپـیرس های چرخی دیوار(

مناسب جهت انواع دیوار، ستون، قطعات پـیش ساخته و ... و با پوشش 
1/5 و 10 سانتـیمرت و میلگرد با قطر 4 تا 32 میلـیمرت

Strubolt Proof )کاوربولت آب بند(

سایز های  با  دیوار ها  در  بولت  عبور  محل  آب بندی  جهت  محصول  این 

مختلف بکار می رود و شامل قطعات ذیل می باشد:

Struwall Pile )اسپـیرس های شمع(

مناسب جهت انواع شمع  و با پوشش 7/5 و 10 سانتـیمرت و میلگرد با قطر 
14 تا 16 میلـیمرت

Struchair Round )اسپـیرس های بزرگ کفـی گرد(

ن و با  ده آرماتوربندی با بار سنگـ�ی مناسب قالب های تونلـی و سطوح گسرت
پوشش 2، 2/5 و 3 سانتـیمرت

چه( Struchair bar )اسپـیرس های تـ�ی

 1/5 تا   1/2 پوشش  با  و  فلزی  قالب  و  فندوله  چه های  تـری انواع  مناسب 
سانتـیمرت و میلگرد با قطر 6 تا 18 میلـیمرت
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اسپـیرسهای پالستـیکـی بتـن

لوله )Pipe(،  فـیکس کننده انتها )Fixer(، نـیم مخروط انتها )Cone(، استاپر داخلـی لوله 

) Stopper Rim( ونـی لوله )Stopper Soft(، استاپر لبه بـ�ی

ن ایجاد کند. جنس این  ی کامیل با ب�ت س و دندانه دار است تا درگری لوله مطابق با استاندارد، مرصن

قطعه از مواد P.V.C می باشد.

ندینگ قطعات نـیلـینگ و اس�ت

Strunail )پوشش انکر بولت در پایداری خاک(

این قطعه جهت ایجاد پوشش برای دوغاب تزریق و همچنیـن کمک به در 

مرکز قرار گرفتـن انکر بولت در عملـیات نـیلـینگ بکار می رود. پوشش ایجاد 

شده 2 و 3 سانتـیمرت و مناسب انکر بولت تا سایز 32 میلـیمرت می باشد.

ندینگ( Strustrand )فـیکس کننده کابل های اس�ت

ند کاربرد دارد. این قطعه جهت مونتاژ کابل های اسرت

Strubolt Norm )کاوربولت معمولـی(

سایز های  در  و  می رود  بکار  قالب  بندی  بولت  عبور  جهت  محصول  این 

مختلف عرضه می گردد.

Strucast Fix )نـیم مخروط انتهای میان بولت  چدنـی(

برای فـیکس کردن انتهای میان بولت چدنـی به کار می رود. 

Strupin )درپوش سوراخ های قالب های فلزی(

ی از نشت شیـرابه بتـن از سوراخ های قالب فلزی بکار می رود برای جلوگـری
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اسپـیرسهای پالستـیکـی بتـن

سایر قطعات کمکـی پالستـیکـی

Struswitch )قوطی کلـید و پریز(

این قطعه جهت نصب قوطی کلـید و پریز در دیوارهای بتـنـی کاربرد دارد.

Strubox )جعبه تقسیم(

این قطعه جهت نصب جعبه تقسیم در دیوارهای بتـنـی کاربرد دارد.

Struduct )نگهدارنده لوله و داکت  ها(

این قطعه جهت نگهداری انواع لوله و داکت مخابراتـی کاربرد دارد و در دو 

قطر 4 و 6 اینچ عرضه می گردد.

Strucross )فاصله گذار بندکاشـی(

جهت تنظیم فاصله درزهای کاشـی، رسامیک و سنگ در کف و دیوار کاربرد 

دارد. این قطعه در سایز های مختلف عرضه می گردد.
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کارفرما یا پـیمانکارمحل پروژهنام پروژهردیف

شـرکت آگـورتهرانایستگاه متـرو احسان شمالـی1

موسسه حراتهرانمتـرو اسالمشهر2

شـرکت پالندهتهرانمجتمع مسکونـی چیتگـر3

شـرکت کـالهآملورزشـگاه 8 هزار نفری کـاله مازندران4

پایا سازه پاسارگـادتهرانبیمارسـتان آتیه5

سمندریلاسالمشهرکفسازی محوطه و سالن ها6

مخـابراتتهرانپردیس7

گـروه اکسیـنآملمجتمع تجاری اکسیـن8

کـاله آمل واحد گوشتـیآملاجرای ترمیم و بازسازی و زهکشـی9

آقای دکتـر وحیدیتهرانمجتمع تجاریاداری ناهید10

متـراسامانشادگاناحداث فوالد شادگان11

تـکنابشیـرازورزشـگاه 7000 نفری 12

چای رفاهالهیجانکفسازی13

کـارفرمابابلمجتمع تجاری کاسپیـن14

رکیندژتهرانبیمارستان امام خمینـی15

آقای یاوریایزدشهربرج های الهیه16

راهداری مازندرانپلورترمیم پل پلور جاده هراز17

آقای علویبوشهرکفسازی18

تهرانایران مال19
توسعه بیـن الملل، زیگورات، 

مقاوم بتـن آرکا

سپیده طیور پارس نیاک  رشتکفسازی20

پردیس اسکلتاهوازباغ موزه اهواز21

آقای خبازکناریرسخرودبرج سفید22

آبادگران نو اندیشتهرانمجتمع تجاریاداری برزیل23

برخی از پروژه های میل و شخصـی انجام شده
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جهاد دانشگاهی نصـربابلپروژه دانشـگاه24

تکنابتهرانبیمارستان اسالمشهر25

بهار خوابساریکفسازی26

دیزل سازهتهرانرزمال27

وپل28 مسکن و شهرسازی اهوازاهوازمرت

ین رزکه آمل29 ن مهندس فاضلآملکفسازی پمپ برن

ایستافر و کارفرماتهرانهتل فرشته30

آقای عباسـیهمدانکفسازی 31

آقای حسینـیبابلرسمجتمع تجاری پارس مال32

فوالدین ذوبآملتصفیه خانه فاضالب33

کارفرماتهرانبیمارستان رسطان34

آقای گرجیانفریدون کنار و رسخرودمجموعه پروژه های آرال35

پایدار بامتهرانبیمارستان سوانح و سوختگـی نیکان36

آقای فضیلتهرانمجتمع تجاری ساعی37
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