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- دارای تاییدیه آزمایشگاهی از دانشگاه صنعتی امیر کبیر
- دارای تاییدیـه نـوآوری ، گام ابتـکاری و اجرایـی از معاونت پژوهش 

و فناوری دانشـگاه علـم و صنعت
- دارای تاییدیـه نـوآوری و گام ابتـکاری از سـازمان ثبـت اختراعـات 

جمهـوری اسـامی ایـران
- دارای تاییدیه آزمایشگاهی از موسسه علوم و فنون رنگ و پوشش

- دارای تاییدیه سامت آب از دانشگاه صنعتی شریف

تاییدیه ها

100% Waterproof - Anti UV - Anti Bacterial
Anti Freeze - Anti Acid
قابلیت انعطاف پذیری باال

مقاومت دمایی بسیارباال 40- الی 150 درجه سانتیگراد

استانداردها
ASTM

D4541,D2370,D6580,D2244
E308,D2247,D2486,D570



Aquatex عایق رنگی
طراحی  آکریلیک  کوپولیمرهای  پایه  بر   Aquatex رنگی  عایق 
برروی  ، همزمان  رطوبتی  و  رنگی  عایق  اجرا  از  بعد  که  شده 
کلیه  روی  بر  اجرا  قابلیت  این محصول  نماید  ایفا می  سطح 

سطوح جاذب آب را دارا می باشد.

C1 مایع آب بندی
با  مالتهایی  در  رنگ  شیری  ظاهری  با   C1 بندی  آب  مایع 
ضخامت زیر 7میلیمتر استفاده میگردد و پس از اجرا در عمق 
سازه نفوذ کرده و بافتی نفوذ ناپذیر در مقابل آب و رطوبت 
به  سازه  تنفسی  امکان  آوردن  فراهم  و ضمن  مینماید  ایجاد 

راحتی فشارهای منفی و مثبت آب را تحمل مینماید.

CA12 چسب بتن و مالت
چسب بتن و مالت CA12 قابلیت آب بندی و سخت کنندگی 
و روان کنندگی همزمان در مالت یا بتن های حجیم را ایفا می 
نماید. این محصول قابلیت ترکیب در هر نوع مالت سیمانی و 

گچی را دارا می باشد.

 SITA نانو رزین براق
رزین SITA بر پایه پلیمرهای آلی دارای براقیت باال و آب بندی 
تمامی  و  کاری شده  کاشی  100 درصد سطوح  ایزوالسیون  و 

سطوحی که به صورت کامل در آب قرار میگیرند.

RC1 نانو رزین نیمه براق
رزین RC1 با تکنولوژی نانو ساخته شده که قابلیت آب گریز 
نمودن و آب بند کنندگی کلیه سطوح در معرض نم و رطوبت 
را دارد. و می تواند با ایجاد الیه ای سخت و مقاوم از سطوح 
در مقابل نم و رطوبت ، گرد و غبار ، دوده و بارانهای اسیدی 

محافظت نماید.

 RC101 نانو رزین مات
رزین RC101 با تکنولوژی نانو ساخته شده که قابلیت آب گریز 
باشد  می  دارا  را  باران  بارش  معرض  در  کلیه سطوح  نمودن 
مانند سطوح معدنی سنگی ، آجری ، آجرهای نسوز و.... و می 
تواند با ایجاد الیه ای نامرئی از سطوح در مقابل نم و رطوبت 

، گرد و غبار ، دوده و بارانهای اسیدی محافظت نماید.

C2 ژل بندکشی و ترمیم 
ژل آب بندی C2 بر پایه رزین های آکریلیک با تکنولوژی نانو و 
مطابق با استانداردهایASTM C494 ، M-BS EN 12637 ساخته 
شده که جهت پرکنندگی درزها ، ترکها و بندهای سنگ کاشی 
، سرامیک و فلزات استفاده میشود. و پس از رسیدن به حالت 

پایداری کاماًل ضد آب میشود.

MC2000 پودر آماده آب بندی و بند کشی
پودر رنگی MC2000 بر پایه محصوالت سیمانی ساخته شده و 
از فیلرهای معدنی میکرونیزه آلی با خلوص باال و الیاف پلیمری 
ساخته شده و جهت بند کشی و نرمه کشی و به عنوان مکمل 
مایع آب بندی C1 یا چسب بتن و مالت CA12 استفاده میگردد .

AQUA PLUG پودر آنی گیر 
پودر آنی گیر AQUA PLUG نوعی مالت آب بند کننده فوری بر پایه 
محصوالت سیمانی می باشد که پس از مخلوط شدن با آب ،  خمیری 
قدرتمند جهت انسداد آنی نشت های آب پر فشار ایجاد می نماید.

AQUA CRYSTAL پودر کریستال شونده
پودر کریستال شونده ، پیشرفته ترین نوع محصوالت آب بند کننده 
می باشد که با قدرت نفوذ بسیار زیاد به داخل چشمه ها و حفره 
های مویین بتن یا سطوح سیمانی نفوذ کرده و از سطوح بتنی یا 
سیمانی در برابر آب و مواد شیمیایی مخرب محافظت می نماید.

پودر میکرو سیلیس با خلوص باال
یک فیلر معدنی و یک سوپر پوزوالن است که در بتن و مالت 
مواردی مانند مقاومت دینامیکى ، فشاری ، خمشی و کششی 
را افزایش می دهد و از بتن و مالت در برابر کلر ، نمکها و مواد 

اسیدی و قلیایی محافظت می نماید.

الیاف تقویت کننده بتن و مالت 
تر  مطلوب  خواص  بهبود  باعث  پلیمری  کننده  تقویت  الیاف 
بتن و مالت می گردد و همچنین موارد فوق را ایفا می نماید 
مقاومت کششی بسیار باال ، قدرت نگهداری انواع مالتها ، عدم 
زنگ زدگی ، وزن بسیار کم ، کاهش مصرف مصالح ، سازگاری 

با انواع افزودنیها ، کارکرد و حمل آسان می باشد.

توری کنترل کننده های کششی و خمشی
افزایش  الیاف شیشه که جهت  و  پلیمری  مواد  از  بافته شده 
مقاومت کششی در مالت استفاده می شود از توری فایبر به 
استفاده  ساز  و  ساخت  صنعت  در  نوین  فناوری  یک  عنوان 

می شود.
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