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 بتوپالست

 مقاومتافزایش  عالوه بربا کیفیت باال و بر پایه آب است. فرمول این محصول به گونه ای است که  مایع اشباع سخت کننده بتن: بتوپالست

قابل نفوذ  به میزان مختلف براساس نوع مصرف در بتنباعث عایق شدن بتن در برابر آب، انواع اسید، حالل، شوری و ..... شده و  %80بتن تا 

 می باشد.

 کاربرد

ت، ساختمان مدارس، کارخانجابرای استفاده در پروژه های ساخت و ساز ، انبار ها، بزرگراهها، باند فرودگاهها، منازل )مسکونی(، بتوپالست 

آهن اتاقهای ذخیره سازی سرد، پل ها ، سدها، گاراژها، پاالیشگاههای نفت، پارکینگ ها، سنگ فرش ها، استادیوم ها، مراکز خرید، اسلیپر راه 

 ها، بندرگاهها و امکانات مربوط به مکانهای نگهداری حیوانات، به شدت توصیه میگردد. 

 

 مزایا

 100 % ضد آب 

 مقاوم در برابر اسید 

  روز  8طی دارای عملیات سریع و آماده سازی کف 

 کاهش هزینه تولید در پروژه های ساخت بتن 

  درصد مقاومت بتن 80افزایش 

 افزایش دهنده مقاومت حرارتی و کاهش آسیب های ناشی از آن در سازه های ساختمانی 

 عدم نیاز به تعمیر و نگهداری بتن پس از استفاده از محصول 

 گرد و غبار بر روی سطوح بتنی جلوگیری از انتشار 

 کاهش تصادفات در مناطق ترافیکی به جهت افزایش اصطکاک در سطوح بتنی ترافیکی 

 )عدم تغییر در مشخصات ظاهری سطوح بتنی )نظیر رنگ ،بو 

 دوستار محیط زیست و غیر سمی 

 

 میزان مصرف
 

  متر مربع در هر لیتر 6 -3سطوح کف بتن تازه: پوشش تقریبی 

  متر مربع در هر لیتر 4 -2سطوح کف بتن قدیمی: پوشش تقریبی 

  متر مربع در هر لیتر  10بلوکهای بتنی: پوشش تقریبی 

  متر مربع در هر لیتر 10دیوارهای گچی: پوشش تقریبی 

 

 روش مصرف
 با توجه به رقیق بودن محصول ، امکان استفاده دقیقا مشابه رنگ های ساختمانی اعم از اسپری یا برس نقاشی را دارد.     

 

 نگهداری

 قابلیت ماندگاری در دمای مناسب )آسایش( تا یک سال را دارد.

 

 بسته بندی

 لیتری عرضه می شود. 200تا  20این محصول در بسته بندی  
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 دستوالعمل استفاده برای بتن های جدید: 

روز پس از بتن ریزی شروع نمایید به طوری مطمئن شوید سطح به طور مناسبی خشک شده است که   2در بتن های جدید شروع عملیات را 

 ده نمایید.بار از بتوپالست استفا 2الی  1بار )بسته به کیفیت سطح( و روز فردا  4الی  3با توجه به خشک شدن سطح ابتدا 

همیشه در روز اول استفاده از بتوپالست از اشباع سازی عمیق سطح مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. روز های آینده شما فقط به آغشته 

 روز از پایان عملیات کف بتنی قابل استفاده می باشد.4الی  3کردن چند میلیمتری نیازی دارید. پس از گذشت 

ع پاشش بتوپالست حباب های هوا از سطح بیرون می آید و زمانی که بروین آمدن حباب قطع شد یعنی سطح به در زمان آغشته سازی با شرو

بار انجام دهید ابتدا به خوبی مایع را با قلمو و  3طور کامل عایق شده است. بهترین پیشنهاد اجرای کار این است که ترمیم سازی را در روز اول 

ساعت صبر کرده و مرحله دوم و سوم پاشش را مجدد انجام دهید. در نظر داشته باشید مایع کمتر و  2لی ا 1یا اسپری پخش نمایید. سپس 

کمتری در مراحل بعدی استفاده شود. )مطمئن شوید بتوپالست تمام قسمت های بتن را فرا گرفته است. سپس یک روز صبر کرده و ترمیم را 

روز صبر کرده و پس از  4الی  3میلیمتر انجام دهید. پس از پایان عملیات  2الی  1آغشته سازی را بار دیگر انجام دهید. در آخرین بار  2الی  1

 روز سطح در برابر جریانات اسیدی حاللی و دیگر مواد شیمیایی مقاوم خواهد بود. 10آن استفاده از سطح را آغاز نمایید. پس از 

 در هنگام استفاده فشار اسپری کم باشد. نکته: در نظر داشته باشید در صورت استفاده از اسپری

 تست های حرارت:

  بتوپالستدرصد سنگ بوده است که در این شرایط بتن دارای  25درصد ماسه و  25 -درصد شن 25 -% سیمان 25ترکیب بتن موجود شامل  

 یری در شکل ظاهری آن پدید نیامده است.ونه تغیسانتی گراد داشته و هیچگ درجه 750تی گراد تا درجه سان 20دارای مقاومتی حرارتی از 

 تست فشار:

در حالی که همین بتن بدون پوشش مقاومت است کیلوگرم بوده  205مقاومت فشاری بتوپالست دارای نمونه های تست شده با پوشش دارای  

 کیلو را دارا بوده است. 118

 تست اسیدی:

در حالی که نمونه بتن دارای است ساعت در اثر تماس با اسید قوی تغییر شکل داده و دچار خوردگی شده  6نمونه های بدون پوشش پس از  

 ساعت هیچ گونه تغییری ندارد.  28پوشش پس از 

 روزه: 8آماده سازی 

               روز بدست 8این مقاومت در طی  بتوپالستش بتن روز به مقاومت مورد نظر می رسند با پوش 28از آنجایی که بتن های کف طی مدت  

 می آید

 :دارای ویژگی ای ذیل می باشد پس از استفاده از این محصول سطح شما

 100  درصد در برابر مایعات عایق 

 ضد اسید 

 ضد روغن 
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 ضد شوری 

 گرد و غبار ضد 

 و ...... می باشد ن، اتومبیلودارای بهترین راندمان ترمز برای کامی  

 کمترین اثر الستیک بر روی سطح شما باقی نمی ماند 

  را برای سطح فراهم می کندتمیز سازی بسیار آسان 

 
 

 اطالعات فنی بر اساس قرارداد فروش برای خریداران قابل اتکا می باشد  .دارد قرار قانونی پیگرد تحت و ممنوع اطالعات از برداری کپی هرگونه

 

 

 


