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شــرکت آرتافران در ســال ۱۹۹۷ تاســیس و فعالیت خود را شــروع نمود، در ســال ۲٠٠٠ اقدام به انتقـــال خـدمـــات فنـــی مهنـدســـی 
و کـــاالی مـــدرن ســاختمانی از کشــور ترکیــه بــه دلیــل ارتبــاط کاری آن کشــور بــا اروپــا و نزدیــک بــودن فرهنــگ آن بــا ایــران نمود.

در ســال ۲٠٠۱ اقــدام بــه ایجــاد گروه هــای متخصــص جهــت حســن اجــرای مصالــح و مــواد وارداتــی خــود بــا هــدف دســتیابی بــه 
نتیجــه صحیــح و بــه حداقـــل رســاندن خطــا در اســتفاده از آنهــا نمــود و ســپس بــا عقــد قــرارداد کاری بــا بیمــه کارآفریــن توانســت 
مجــوز صــدور بیمــه ۵ ســاله جهــت مصالــح و اجــرای کـــار خــود را دریافــت نمایــد تــا کارفرمایــان از نتیجــه کار و عواقــب بعــدی آن 

اطمینــان خاطــر حاصــل نماینــد.
امــکان دسترســی آســان بــه کارخانه هــای اصلــی تولیــد کننــده مصالــح بــه دلیــل ارتبــاط دیرینــه و منطقی با آنها جهـــت اخـــذ مشـــاوره 
کـــاری در استفـــاده از کاالی وارده و رفــع مشــکالت احتمالــی آنهــا بســیار ســودمند بــوده اســت. بــه همیــن دلیــل خوشــنامی و کیفیــت 
محصــوالت زیــر مجموعــه از یــک ســو و ممتــاز بــودن خدمــات و ســرویس دهی مستمـرمـــان از ســـوی دیگـــر مشخصـــه ویــژه ایــن 
شــرکت نــزد شــرکت هــای بــزرگ ســاختمانی و ارگان هــای دولتــی مرتبــط بــا امــور ســاختمان می باشـــد و بـــه همیـــن دلیـــل رشـــد 

صعـــودی بسیـــار مطلوبــی را از ابتــدا تــا کنــون خصوصــًا در چنــد ســال اخیــر داشــته ایم.

Saint-Gobain Weber S.A
از سال ۱۹۲۷ میالدی ) ۱۳۱۶( تحت نام مشترک Saint-Gobain Weber S.A  صرفًا در جهت تولید و توزیع مصالح ساختمانی 
آغاز بـه کار نمود و در حال حاضر در ۲۶ کشور جهان با بیش از ۸٠ کـارخانه و ۴٠٠٠ نفر نیروی انسانی متخصص در زمینه پوشش های 
نمای خارجی و مواد تکنیکی به صورت تخصصی و در زمینه چسب سرامیک و عایق های پایه سیمانی یکی از شرکت های برتر جهان می باشد.

Saint-Gobain Weber Markem
 Saint-Gobain Weber S.A که از سال ۱۹۸۴ میالدی)۱۳۷۳( فعالیت داشـت، در سال ۱۹۹۸ میالدی)۱۳۷۷(بـه گـروه Markem
پیوست، از آن سال به بعد Weber که از مشاهیر اعتماد و کیفیت در محصول بود توانست حالل تمام مشکالت ساختمانی با محصوالت 

متنوع و متعدد خود باشد.

شـرکت اینترفکـس در سـال ۱۹۸۹ میـالدی تاسـیس و در ۵ گروه)کـف سـازی، آب بندهـا، مالت هـای تعمیـری، مالت هـای ترکیبـی و 
روکش هـای محافظتـی( محصـوالت سـاختمانی، فعالیـت تولیـدی خدماتـی خود را شـروع کـرد. فرموالسـیون محصـوالت مرتبـًا مطابق با 

آخریـن تکنولـوژی دنیـا کنتـرل و تولید می شـود.
اصول شرکت:

  • کیفیت 
  • خدمات

  • ایجاد اعتماد
  • ارائه راه حل 
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مصالح و جزئیات اجرائی ایزوالسیون استخرها:

اجرای ایزوالسیون داخل استخر 

جلوگیری از ورود آب از طریق ترک ها و سوراخ های سطحی

فرم دادن گوشه های متقاطع عمودی و افقی

چسباندن سرامیک داخل استخر:
- استخرهای روباز عمومی و خصوصی
- استخر های روباز عمومی و حرارتی

)≥۵x۵( اجرای موزائیک های شیشه ایی کوچک -

درزگیری سرامیک های داخل استخر
- استخرهای خصوصی 

- استخرهای عمومی 
- اجرای موزائیک شیشه ایی و سرامیک در استخرهای 

)≥۵x۵( عمومی با سرامیک های کوچک

چسباندن سرامیک های لبه استخر

چسباندن سرامیک های اطراف استخر

درزگیری سرامیک های اطراف استخر
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تدابیر ایزوالســیونی حتی در ســازه هائی که طراحی صحیح شــده باشــد نیز الزم اســـت، اجرای عـــایق کـــاری آب یـــک عمـــل ریســـک 
دار می باشــد و موفقیــت و یــا عــدم موفقیــت اجــرا در مــدت کوتاهــی مشــخص میگــردد، ولــی تشــخیص محــل اشــکال و انتخــاب راه 

حــل صحیــح و یـــا تخصصـــی و استفـــاده از مــواد بــا کیفیــت مناســب بســیار موثــر بــوده و ریســک را بــه حداقل می رســاند.

ــت  ــد( تح ــف بـاشـ ــراز ک ــر از ت ــی پائین ت ــطح آب زیرزمین ــر س ــی اگ ــن )حت ــطح زمی ــر از س ــاختمانی پائین ت ــمت های س ــام قس تم
تاثیــر فشــار آب قــرار می گیرندکــه از طریــق کانال هــای موئینـــه و یــا در هنــگام ســیل و یـــا مواقــع اضطــراری بــا بــاال آمــدن ســطح 
آب، تاثیـــرگذار می شـــود. نمی تـــوان انتظـــار داشـــت کـــه زمیــن بــدون حرکــت باشــد، لــذا حتــی حرکت هــای جزئــی زمیــن باعــث 
ترک هــای موئیــن و نتیـــجتًا ضربه پذیــری در مقـابـــل نفـــوذ آب می گــردد بنابرایــن بــا انتخــاب صحیــح مــواد ایزوالســیون و اجــرای 

ــوذ آب دســت یافــت. ــری از نف ــه موفقیــت در جلوگی ــوان ب ــق آن می ت درســت و دقی

راه حل مشکالت ایزوالسیون های سازه:

مصالح پیشنهادی:

ایزوالسیون سازه های مدفون در خاک:

خارجیدیوار باکس داخلی

نشت

ماهیچه کاری زیر خاک

دیوار باکس  داخلی)روی خاک(

فشـار  را  داخل  به  از خارج  فشار آب 
منفی می نامند که نمونه های بارز آن: 

زیر زمین هـــا، مخـــازن، بـاتـالق هـــا و 
می باشــند. مرداب هــا 

جلوگیری از ورود و خروج آب

نشت آب از سطح کار )مصالح بتنی و یا آجر کاری(

• بهترین راه جلوگیری از نفوذ آب مهار آن با ایجاد یک الیه عایق اطراف آب و جلوگیری نمودن از حرکت آن می باشد. 
• به منظور مهار آب نیاز بـه تـدابیری از قبیل بستن نقاط نشت و ماهیچه کاری گوشه ها و کناره هـا قبل از اجرای ایزوالسیون می باشد.

فشار  را  خارج  به  داخل  از  آب  فشار 
مثبت می نامند که نمونه های بارز آن:

اســتخرهای آب و مخــازن آب مــی 
ــند. باش

• خصوصًا در زمان لزوم مقابله با فشار منفی آب موفقیت در ایزوالسیـون 
به  همیـن  دارد.  کار  سطح  و  عایق  مصالح  صحیـح  پیوند  بـه  بستگـی 
دلیـل حداقل مقاومت کشش سطوح می بـایسـت ذذ/پ ۵/٠ باشد. در 
و  می باشد  مشکل  بسیار  ضعیـف  سطـوح  شـدن  عایـق  اینصورت  غیر 

می بایست با سیستم های مختلف دیگر انجام شود.

weber.DS
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نشت آب از محل های تقاطع زمین و دیوار نشت آب از اطـراف لــوله ها3 4
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 مصالــح آب بند کریســتالیزه بر پایه ســیمان

معرفی:
مصالـح آب بنـد کننـده کریسـتالیزه بر پایه سـیمان، مقاوم در مقابل فشـار 

مثبـت ومنفی آب می باشـد.
      

سطوح قابل اجرا:
  • استخرهای شنای دارای بتن آرمه 

  • شناژها
  • زیرزمین ها

  • دیوارهای حائل
  • چاله آسانسورها

  • مخازن آب   

مشخصات زمانی:
  • زمان الزم جهت اجرای پوشش نهایی روی آن:     حداقل ۷ روز

  • زمان الزم جهت پرکردن خاک:     حداقل ۷ روز
  • زمان الزم جهت پر کردن آب :     حداقل ۷ روز )در فشار مثبت(

                                                حداقل 4 روز )در فشار منفی(   
  • زمان قابل استفاده بودن مخلوط پس از آماده سازی )کارایی(:۴٠ دقیقه

         

خصوصیات:

ویژگی ها:
  • مقاوم در مقابل فشار مثبت و منفی آب

  • قابل استفاده در منابع آب آشامیدنی
  • جلوگیری از تخریب آرماتور و بتن و  کاهش مقاومت مقطع

  • مقاوم در مقابل آب زیرزمینی و سولفات
  • بی بو

  • قابل تعمیر

استانداردهای ماخذ:
TSEK •  

  • از طرف مـرکـــز آزمایشگاه های مــــواد شیـــمیایی  دانشگـاه آنکــارا      
تـرکیــــه براســاس اســتاندارد BS 9620 بــال مانــع بــودن  آن در تماس 

بــا آب آشــامیدنی تائیــد شــده اســت.
          

نحوه اجرا:
  • جهت الیـــه اول ودوم ۲۵ کیلـوگـــرم ایـــن مـــاده را بـا ۵/۸-۷ لیتـر 
ــوژن  ــا هم ــه ت ــا مال ــا میکســر دور آهســته و ی ــوط و ب ــز مخل آب تمیـ
شــدن کامــل مخلــوط نمـائیـــد، ســپس با مالــه و یا قلم، حداقـــل ۲ بـــار 
روی تمــام سطـــح مــورد نظـــر  اجــرا شـــود، بطوریکــه هــر الیــه عمــود 
بر الیه قبلی و فـاصلـــه زمـانـــی اجـــرای آنهـــا حـداقـــل ۵ ســاعت در 

دمــای ۲٠ درجــه باشــد .       
  • اگــر ۱۲ ســاعت از اجــرای الیــه اول گذشــته باشـــد قبـــل از اجـــرای 

الیـــه دوم مــی بایســت ابتــدا بــا آب مرطــوب و ســپس اجــرا شــود. 
  • پـــس از خشــک شــدن الیــه دوم ، بــا آب فـــراوان ۳ -۲ روز کامــال 

ًمرطــوب نــگاه داشــته شــود.
  • در منـابـــع آب پـــس از حداقل ۷ روز با محـلـــول سـدیـــم هیپـــو 
کلـرایـــد ۵% ضــد عفونــی و با آب آشــامیدنی شستشــو شـــود و سپـــس 
آب گیـــری گـــردد، ایـــن عمــل می بایســت حداقل ســاالنه یکبــار تکرار 

شــود.
  • ضخامت مالت اجرائی : ۲ الی ۳ میلی متر )برای ۲ الیه(

    
میزان مصرف   

  • با ضخامت ۲ میلی متر:۲/۵ الی ۳ کیلوگرم بر متر مربع 
 

بسته بندی: 
  • کیسه های ۲۵ کیلوئی )هر پالت ۶۴ عدد = ۱۶٠٠ کیلوگرم(

تاریخ مصرف:
  • در محیط خشک و بدون رطوبت حداقل تا یکسال پس از تولید

• زمانهای تعیین شده جهت دمای۲٠ درجه سانتی گراد می باشد. در دمای کمتر،  زمان بیشتر و در دمای بیشتر ، زمان کوتاهتر می شود.
• در صورتیکه خارج از چهارچوب موارد مصرف و یا شرایط تعریف شده مورد استفاده قرار گیرد، شرکـت تـولیـد کننـده مسئـول عـوارض و یـا    

مشکالت ناشی از آن نخواهد بود.

weber.dry   DS
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معرفی:
مصالح آنی گیر بر پایه سیمان جهت جلوگیـری از نفـوذ آب می باشد.    

      
سطوح قابل اجرا:

  • شناژها 
  • زیرزمین ها

  • دیوارهای حائل
  • چاله آسانسورها

  • منابع آب 
  • جهــت جلوگیــری از نشــت آب و یــا آب جریــان دار از تـرک هـــای 
عمیـــق و یــا لوله هــای بتنــی اســتفاده می شـــود زیـــرا ایـــن مــواد آنــی 

گیـــر )۴-۲ دقیقــه( می باشــند.   

        
خصوصیات:

 مصالح آنی گیر بر پایه سیمان جهت جلوگیـری از نفـوذ آب 
weber.dry   stop

ویژگی ها:
  • دارای خصوصیت آنی گیری می باشد.

  • در مقابل آب شور مقاوم است.
  • در محل جریان آب نیز گیرش دارد.

نحوه اجرا:
  • قبل از شروع اجرا حتماً دستکش الستیکی استفاده کنید.

  • به علت آنی گیر بودن به مقدار کم آماده نمائید.
  • مقــداری از آن را در یــک ظــرف تمیــز بــا کمــی آب ســریع مخلــوط 

کنید
  • بــه محـــض شـــروع بــه گیــرش )افزایــش حـــرارت( بــا یــک حرک                    
ــته  ــه نگهداش ــل ۳٠ ثانی ــذ بســته و بمــدت حداق ــی بایست منـفـ ت مـ

شــودو پـــس از آن ســریع بــا مالــه پرداخــت شــود.  

  • اگر منـفـــذ بـــزرگ بـاشـــد ابـتـــدا از اطــــراف شــروع نموده ودر 
چـنـــد مرحلــه اجــرا بــا مانــدن یــک منفــذ در مـــرکز کـــار، در مرحلــه 

ــی بصــورت فــوق الذکــر کامــاًل بســته شــود. نهائ
    

میزان مصرف   
  • ۲ کیلوگرم برای تهیه یک لیتر حجمی پر کننده 

بسته بندی: 
  • سطل های ۵ کیلوگرمی

تاریخ مصرف:
  • در محیط خشک و بدون رطوبت حداقل تا ۶ ماه پس از تولید

 مصالح آب بند نیمه االستیک دو جزئی بر پایه سیمان 

• زمانهای تعیین شده جهت دمای۲٠ درجه سانتی گراد می باشد. در دمای کمتر،  زمان بیشتر و در دمای بیشتر ، زمان کوتاهتر می شود.
• در صورتیکه خارج از چهارچوب موارد مصرف و یا شرایط تعریف شده مورد استفاده قرار گیرد، شرکـت تـولیـد کننـده مسئـول عـوارض و یـا    

مشکالت ناشی از آن نخواهد بود.

• زمانهای تعیین شده جهت دمای۲٠ درجه سانتی گراد می باشد. در دمای کمتر،  زمان بیشتر و در دمای بیشتر ، زمان کوتاهتر می شود.
• در صورتیکه خارج از چهارچوب موارد مصرف و یا شرایط تعریف شده مورد استفاده قرار گیرد، شرکـت تـولیـد کننـده مسئـول عـوارض و یـا    

مشکالت ناشی از آن نخواهد بود.

معرفی:
تقـویت  رزین  با  پایه سیمان  بر  دو جزئی  االستیک  نیمه  بند  مصالح آب 

شده آکرلیک 
      

سطوح قابل اجرا:
در محل هائــی مثــل ســرویس های بهداشتـــی، بالکـــن ها و آشپزخانـــه ها 

کـــه بــا ســرامیک و کاشــی مفــروش می شــوند اســتفاده می گــردد.

مشخصات زمانی:
  • زمان حصول مقاومت مکانیکی :                                    ۲ روز
  • زمان حصول مقاومت آب بند شدن :                             ۷ روز

  • زمان حصول مقاومت نهائی جهت مفروش نمودن روی آن:   3 روز 
  • زمان قابل استفاده بودن مخلوط پس از آماده سازی )کارایی(:

        حـداکثـر ۲ سـاعـت )مدت زمان کارایی مخلوط(
  • زمان انتظار جهت اجرای الیه دوم:       حداقل ۵ ساعت 

        )در دمای۲٠ درجه( 
  • زمان خشک شدن کامل :                 حداقل 4۸ ساعت

خصوصیات:

ویژگی ها:
  • قابل استفاده در مکان های مرطوب مثل بالکن، حمام، توالت و آشپزخانه

  • دارای قابلیت اجرائی سریع و آسان می باشد.
  • خاصیت نیمه االستیکی دارد.

          
نحوه اجرا:

  • ابتدا جهــــت الیــــه اول و دوم ۶ کیلـوگــــرم مـایــــع + ۲٠ کیلـوگــــرم 
پــــودر)مواد خشک( را تـوســــط مـالــــه و یــــا میکســــر بــــا دور آهستـه 
بخـوبــــی تــــا همـــوژن شـــدن، مخلـــوط می نمـائیــــم و پــــس از ۲ دقیقــــه 
نگهـداشتــــن بــــه همین وضــــعیت، مجــــدداً مخـلوط نــــموده سپـس بـا 

ـــود.  ـــرا ش ـــام ســـطح اج ـــه در روی تم ـــم در دو مـرحـلـ قلـ
ـــورت  ـــه صـ ـــه دوم بـ ـــی الیـ ـــخصات زمان ـــدول مش ـــه ج ـــه ب ـــا توج ب
متقـاطــــع بــــا الیـــه اول و پـــس از خشـــک شـــدن الیـــه اول اجـــرا گـــردد.

    
میزان مصرف   

  • kg/m² ۴-۳/۵ با ضخامت ۲ سانتی متر 
 

بسته بندی: 
  • کیسه های ۲۵ کیلوئی )هر پالت ۶۴ عدد = ۱۶٠٠ کیلوگرم(

تاریخ مصرف:
ــس از  ــا یک ســال پ ــل ت ــت حداق ــدون رطوب ــط خشــک و ب   • در محی

تولیــد

weber.dry  SS-7
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معرفی:
مصالح سـوپـر االستیـک آب بنـد )عـایـق( بـر پــایــه پلیمر است.

      
سطوح قابل اجرا:

  • کلیه سطوح داخلی و خارجی
  • سطوح مرطوب )سرویس ها(

  • ورق گالوانیزه، pvc ، zn، جداره دودکش ها و حفره ها
  • چهارچوب پنجره ها، آبچکان ها

  • روی ایزوگام و پشت بام
  • روی شیروانی

  • قابلیت پوشش با مواد و مصالح زیر را دارد:
  رنگ های آکرلیک، پوشش های نمای خارجی و سرامیک

    

مشخصات زمانی:
  • زمان حصول مقاومت مکانیکی:        ۵ روز
  • زمان حصول مقاومت آب بند شدن: ۷ روز

  • زمان حصول مقاومت نهایی:           14 روز
  • زمان حصول مقاومت در مقابل لمس کردن: حداقل 1 ساعت

  • زمان انتظار جهت اجرای الیه دوم:             حداقل ۵ ساعت 
  • زمان خشک شدن کامل:                        حداقل ۵ ساعت

خصوصیات:

معرفی:
مصالح تعمیری و پرداخت با کیفیت باال جهت سطوح بتنی بر پایه سیمان و 

با پلیمر تغییر یافته می باشد
      

سطوح قابل اجرا:
  • سطوح نمای داخلی و خارجی ، کف و دیوار

  • بتن اکسپوز
:weber.tec R plus پوشش نهایی مناسب جهت اجرا روی •  

  • مصالح بر پایه سیمان
  • چنـانــچه بیش از ضخامت ۳ میــلی متر اجرا شده باشد بـا  سـرامیک  

هم می تواند پوشـیده شود. 

مشخصات زمانی:
  • زمان قابل استفاده بودن مخلوط پس از آماده شدن )کارایی(:   

   حداکثر ۳ساعت
  • زمان انتظار تا اجرای پوشش نهایی:         ۷ روز

  • زمان انتظار جهت اجرای الیه دوم:          3 ساعت
 

خصوصیات:

ویژگی ها:
  • قابلیت رنگ نمودن با رنگ آکرلیک و پوشاندن با سرامیک

  • مقاومت در مقابل اختالف دما  
  • آماده جهت استفاده

  • به علت نیمه مایــع بــودن آن بــه سهـولــت روی کلیــه سطــوح      
سخــت و ناصـاف نیـز اجـرا می شـود.  

  • قابلیت تحمل دما از ۷٠+ درجه تا ۳٠- درجه سانتیگراد را دارد.  

استانداردهای ماخذ:
TSEK •  

          
نحوه اجرا:

  • ابتـدا بعنـوان آستـر مـی بـایسـت بــا ۴٠% آب مخلــوط و پــس از
    هموژن شدن آن بصورت یک الیه آستر نازک اجرا شود.

  • ترک هــــای کـــوچک، مـــحل های اتصال گــوشه و کـــناره ها پـس از   
آســتر زنــی می بایســت بــا مــش تقویــت شــوند.

  • سپس مــــواد SS-5 توســـط غلطـــک و یـــــا قلــــم در دو الیــــه 
ــود. ــرا می ش ــی اج بخـوبـ

ــورت      ــه ص ــه ب ــر الی ــی ه ــخصات زمان ــدول مش ــه ج ــه ب ــا توج   • ب
ــود. ــرا ش ــر اج ــه دیگ ــا الی ــع ب متقاط

میزان مصرف   
  • با ضخامت ۱ میلی متر: ۱ الی ۱/۵ کیلوگرم بر متر مربع 

 
بسته بندی: 

  • سطل های ۲٠ کیلوئی

تاریخ مصرف:
  • در محیط خشک و بدون رطوبت حداقل تا یک سال پس از تولید

ویژگی ها:
  • در بتن اکسپوز بدون نیاز به آستر، قدرت چسبندگی زیاد دارد.

   • با ایجاد سطوح مضرس در مقاومت و دید ظاهری الیه نهـایـی اثرگذار است.
  • در مقابل آب و یخ زدگی و شرایط بد آب و هوائی مقاوم می باشد.

  • با ســاختار ویژه خود می توانـــد بـــدون ایجـــاد تـــرک خـــوردگی در   
ســطوح وســیع اجــرا شــود.

استانداردهای ماخذ:
TSEK •  

R2 معادل کالس / EN 1504-3 استاندارد •  

          
نحوه اجرا:

 weber.tec R plus مقدار ۷ لیتـر آب تمیــز را با ۲۵ کیــــلوگــرم •  
مخلوط و با میکسر دور آهسته و یا ماله تا هموژن شدن کامـل مخلـوط 
نمائید و سپس ۲ دقیقه مخلوط را در همان وضعیت نگهداشته و بعد با ماله 

بطور مساوی در تمام سطوح اجرا نمائید. 
از یک الیه ضمن رعایت ضوابط جـدول زمـانـی در  جهت اجرای بیش 
مدت زمان انتظار سطح را کامال ً مرطوب نگهدارید، ضخامت نهائی نباید 

از ۱٠ میلی متر بیشتر باشد.
  • صافی کامل سطح را میتوان با اسفنج و یا ابر مرطوب حاصل نمود.

  • تا ۳-۲ روز پس از اجرا سطح می بایست مرطوب نگهداری شود.
  • ضخامت اجرا ۱الی ۱٠ میلی متر

  • حداکثر ضخامت هر الیه حداکثر ۵ میلی متر

میزان مصرف   
  • با ضخامت ۱ میلی متر: ۱/۴ کیلوگرم بر متر مربع 

 
بسته بندی: 

  • کیسه های ۲۵ کیلوئی )هر پالت ۶۴ عدد = ۱۶٠٠ کیلوگرم(

تاریخ مصرف:
  • در محیط خشک و بدون رطوبت حداقل تا یک سال پس از تولید

• زمانهای تعیین شده جهت دمای۲٠ درجه سانتی گراد می باشد. در دمای کمتر،  زمان بیشتر و در دمای بیشتر ، زمان کوتاهتر می شود.
• در صورتیکه خارج از چهارچوب موارد مصرف و یا شرایط تعریف شده مورد استفاده قرار گیرد، شرکـت تـولیـد کننـده مسئـول عـوارض و یـا    

مشکالت ناشی از آن نخواهد بود.

• زمانهای تعیین شده جهت دمای۲٠ درجه سانتی گراد می باشد. در دمای کمتر،  زمان بیشتر و در دمای بیشتر ، زمان کوتاهتر می شود.
• در صورتیکه خارج از چهارچوب موارد مصرف و یا شرایط تعریف شده مورد استفاده قرار گیرد، شرکـت تـولیـد کننـده مسئـول عـوارض و یـا    

مشکالت ناشی از آن نخواهد بود.

  مصالح آب بند سوپر االستیک
weber.dry   SS-5

مصالح تعمیری و پرداخت با کیفیت باال جهت سطوح بتنی
weber.tec R plus
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معرفی:
رزیـــن امولســـیونی مینرال، ســـخت کننـــده و افزایـــش دهنده 
مقاومت ســـطوح بتنـــی، ســـنگ های طبیعی و آجر بـــوده و باعث 
محافظـــت آن ها از یـــخ زدگی و فرســـایش می شـــود و همچنین 
نفتـــی، گازوئیل، روغن و  افزایـــش مقاومت در برابر مـــواد  باعث 
شـــوینده ها و حفاظت و اســـتحکام بتـــن وآرماتورهـــا می گردد. 

      
استفاده: مورد  سطوح 

  • زمین و کف کارخانجات
  • پارکینگ های مسقف و غیر مسقف

  • انبارها  
  • پیست و آشیانه هواپیما

  • پیاده رو ها و سطوح بتنی غیر مسقف
  • محل های تهیه غذا و مواد غذایی 

ویژگی های خاص:
  • افزایش دهنده مقاومت فشاری سطوح   

  • بدلیـــل باال بودن درجـــه قلیائی آن باعث حفاظـــت از آرماتور 
  . د می شو

  • قابلیت اجرا روی بتن های قدیمی و جدید.
  • نسوز و آنتی توکسیک است. 

  • در حالت خیس لغزنده نیست.
  • تشکیل پوشش یکپارچه بدلیل نفوذ در بتن

  • تشکیل سطحی مقاوم در برابر آب 

اجرا: نحوه 
  • اجــرا روی بتــن تــازه: در صــورت امــکان تــردد روی ســطح بتــن 

تــازه، بــر روی آن قابــل اجــرا می باشــد.
  • اجـــرا روی بتن: ســـطح بتن باید کامال تمیـــز و پاک و تعمیرات 
ســـطحی با مصالح تعمیـــری) انجام پذیرد و با جـــاروی زبر ، روی 
ســـطح کامال تمیز شـــود. جهت تســـت تمیزی مقداری آب روی 
ســـطح بپاشـــید، در صورتی که قطرات و حباب های آب تشـــکیل 
شـــود هنوز تمیز نشـــده اســـت ولی اگر بتن آب را جـــذب نماید 

ســـطح تمیز شـــده اســـت و آماده اجرا می باشد.
  • قبـــل از اجرا روی بتن قدیمی با آب ســـطح را بـــه اندازه کافی 

مرطوب کنید  ولی از تجمع آب روی ســـطح خودداری شـــود.
 • محلـــول دورافلکـــس را بـــا قلـــم، فرچـــه و یا غلطـــک و یا 
اســـپری، به شـــکل همگون روی ســـطح اجرا نموده مراقب باشید 

نماند.  باقـــی  ســـطح  روی  تجمعی  بصـــورت  دورافلکس 

نکات مورد توجه:
  • زیر بارش باران اجرا نشود.

  • اگر قبال مصالح محافظ اجرا شده آن را جدا کنید.
  • در صورت تابش آفتاب شدید به سطح مورد نظر و یا باد شدید به لزوم 

مرطوب بودن زمین توجه کنید.

میزان مصرف   
  • با توجه به ناصافی سطح بتن متغییر می باشد. 

  • عموما ۲٠٠% - ۳٠٠% کیلوگرم بر متر مربع در یک الیه.

امنیت و سالمت: 
  • از تمـاس مسـتقیم بـا دسـت، چشـم، پوسـت و مـواد غذایـی دور نگـه 
داشـته شـود. در صـورت بلـع و یـا تمـاس بـا چشـم بـه پزشـک مراجعه 
شـود، در صـورت تمـاس با دسـت و پوسـت با آب فراوان شسـته شـود.

رزین امولسیون مینرال محافظ سطوح بتنی
Duraflex
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معرفی:
محصول عایق آب و ضد زنگ دو جزئی بر پایه سیمان است که با اجرا 
نمودن توسط یک فرچه سخت، موجب ایزوالسیون سطح با قابلیت االستیک 

و قابل تردد در پیاده رو می باشد.
این محصول در مقابل نمک و گازهای محیطی مقاوم بوده و یکی از بهترین 

مصالح جهت عایق سازی شناژه ها، پشت بام و مکان های مرطوب می باشد.
      

سطوح قابل اجرا:
  • آب بندی سطوح بتنی و محافظت سطوح بتنی از شوره زدن 

  • بتن های در معرض کربنیزه و کلریزشدن
  • آب بندی مخازن آب و آب روها 

  • پوشش کانال های آب دریا و آب های پسماند.

مشخصات زمانی:
  • زمان رسیدن به مقاومت مکانیکی     3 روز 
  • زمان رسیدن به آب بند شدن         ۷ روز 
  • زمان قابل پوشش نهایی بر روی آن  3 روز 
  • زمان گیرش کامل و نهایی            14 روز

  • زمان قابل استفاده بودن مخلوط پس از آماده سازی ۱ ساعت  
  • زمان انتظار جهت اجرای الیه دوم حداقل ۲ ساعت )بستگی به درجه  

دمای محیط دارد(

خصوصیات و ویژگی ها:
  • جهت مکان های مختلف دارای چند نوع رنگ متنوع می باشد.
  • جهت استخرها می توان از رنگ آبی این محصول استفاده نمود.

  • یک میلیمتر ضخامت آن معادل ۵٠ سانتیمتر ضخامت بتن، از بتن و 
میلگرد حفاظت می نماید.

  • قابل استفاده در مخازن آب شرب.
  • قابلیت پیاده روی  بر روی آن

  • قابلیت اجرا بر روی فلز را دارد.
)Anti uv( مقاوم در برابر یو وی •  

  • برخالف سایر مصاح ایزوالسیونی، روی بتن ۲۴ ساعته قابلیت اجرا دارد.
  • ضمن جلوگیری از ورود آب قابلیت خروج بخار دارد.  

  • حفاظت سطح بتن از آالینده ها و گاز های موجود در فضا و کلریزه شدن
  • تثبیت و چسباندن سنگ مر مر ، گرانیت و سرامیک ها    

   
 میزان مصرف   

  • جهت هر الیه ۱ کیلوگرم بر متر مربع 
)به صورت طبیعی ۳-۲ الیه اجرا می گردد(

 

معرفی:
خارجی  اجرای  جهت  سطح،  محافظ  و  سیلیکونی  پایه  عایق،  شفاف  ماده 
روی آجر) به جز لعابدار و نیمه لعابدار(، مالت ها، بتن، سنگ های طبیعی و 

مصنوعی جهت مقاومت در برابر آب و رطوبت می باشد.
      

سطوح قابل اجرا:
  • آجر و سنگ های طبیعی  

  • بتن و انواع موزاییک 
  • سفال ها و خشت های گلی  
  • مکان ها و بناهای تاریخی

نحوه استفاده:
  • سطح مورد استفاده می بایست خشک ، تمییز و صاف باشد لذا می بایست                      
درزهای خراب و ترک ها تعمیر شوند و پس از خشک شدن مصالح روی    

آن ها اجرا شود و سطح کامال عاری از گرد و غبار گردد.  

اجرا :
  • قبل از استفاده محلول را هم بزنید و با فرچه و یا با اسپری کم فشار 
روی سطح اجرا کنید. پس از اجرا مصالح مذکور  در مدت کمی از طرف 

سطح مکیده شده و دارای قابلیت آب گریزی می شود.

ویژگی ها:
  • نفوذ عمیق به درون و ویژگی آب گریز کنندگی  

  • شفاف و بدون رنگ بودن 
  • طول عمر زیاد  

  • محافظت سطح از رنگ پریدگی.
  • جلوگیری از پودر شدن سطح و نفوذ خاک به درون آن.

  • کاهش دهنده عبور دما .

میزان مصرف   
  • ۶٠٠ تا ۲٠٠ گرم بر متر مربع

بسته بندی: 
  • گالن های ۱٠  کیلوئی 

 
   
  

تاثیرات:
  • مصالح مذکور با فرچه اجرا و در سطح نفوذ کرده و بدون تغییر جلوه 
منافذ  از  نفوذ آب  باعث عدم  تشکیل یک الیه محافظ  با  تنفس سطح  و 
می گردد.همانطور که این مصالح باعث عدم نفوذ آب می شوند ، موجب 
جلوگیری از رنگ پریدگی اثرات تخریبی هوا ، یخ زدگی و پودری شدن 

سطوح می گردد.  
  • در محیط های صنعتی نیز باعث جلوگیری از تاثیرات مخرب جو اسیدی 

و دودی می گردد. 

اثر عایق حرارتی این مصالح:
  • پرت دما در دیوار مرطوب ۱/۵ برابر دیوار خشک است.

ــظ  ــی حف ــی طبیع ــدگاری ویژگ ــا در مان ــه دیواره ــح ب ــن مصال   • ای
ــل  ــه حداق ــا ب ــرت دم ــد و بدینوســیله پ دمــای دیوارهــا کمــک می نمای

می رســد.
ــگ  ــرای رن ــت اج ــا قابلی ــح روی دیواره ــن مصال ــرای ای ــس از اج   • پ
ــه  ــر پای ــای ب ــت رنگ ه ــن اس ــی ممک ــود دارد ول ــی روی آن وج روغن
ــطوح  ــح روی س ــن مصال ــرای ای ــا اج ــند. ب ــب نباش ــیون مناس امولس
خشــک، تغییــر در جلــوه ســطح ایجــاد نمی شــود، ولــی در بعضــی مــوارد 

ــد. ــروز نمای ــی ب ــی جزی ــادر ممکــن اســت تغییرات ن
ــه و غشــا روی  ــد الی ــز کننده ان ــح علیرغــم این کــه آبگری ــن مصال   • ای
ســطح تشــکیل نمی دهنــد بــه همیــن دلیــل مانــع عمــل عبــور بخــار از 

ــه خــارج ســطح می شــوند. زیــر ســطح ب

وضعیت مصالح در شرایط تحت فشار آب:
  • این مصالح آب گریز کننده هستند و در فشار بیشتر از kg/m² ۱/۴ به 

همان میزان مقاوم و موثر نمی باشد.

بسته بندی: 
  • پاکت های ۲۲/۵ کیلوگرمی+گالن های ۷/۵ کیلوگرمی

نحوه اجرا:
  • زیــر کار بایــد کامــال صــاف و بــدون گــرد و خــاک و چربــی 
باشــد ، ۷.۵ کیلــو مایــع را در یــک ظــرف قــرار داده و ۲۲.۵ کیلوگــرم 
پودر) نســبت ۱ بــه ۳ ( را آهســته بــه محلــول اضافــه و بــا میکســر دور 
کنــد بــه آرامــی در حــدود ۵ دقیقــه کامــال مخلــوط نمائیــد .مخلــوط را 
بــا یــک فرچــه زبــر و خشــن اجــرا و قبــل از خشــک شــدن الیــه اول بــه 

طــور کامــل الیــه دوم را اجــرا نمائیــد.
در صــورت وجــود آفتــاب و یــا بــاد شــدید دقــت در مرطوب نگهداشــتن 

ســطح کار بســیار مهم اســت.
جهــت ضخامــت ۱ میلــی متــر بایــد ۲ کیلوگــرم مــواد مخلــوط آمــاده را 
در ۲ الیــه اســتفاده نمــود ، در صــورت لــزوم ایجــاد مقاومــت ویــژه الیــه 

بایــد ضخیــم تــر باشــد. )فشــار آب زیــاد کروزیــون(
چنانچــه  fixcrete خیــس باشــد جهــت چســباندن ســرامیک نیــازی بــه 

چســب ســرامیک نیســت و بــدون آن قابلیــت چســباندن را دارد. 

مقاومت شیمیایی:
ــظ  ــود محاف ــل، خ ــیون کام ــی ایزوالس ــم ویژگ ــح علیرغ ــن مصال   • ای
ــن،  ــل بنزی ــد. در مقاب ــور می باش ــن و آرمات ــت بت ــی جه ــیار خوب بس
ــالل در  ــای ح ــد نمک ه ــیم کلرای ــدیم، کلس ــید س ــل، هیدرواکس گازوئی
یــخ و آب پســماند و همچنیــن  در مقابــل کربونیــزه  شــدن و اســیدهای 
ــاوم  ــز مق ــولفات ها نی ــد و س ــر کلری ــاوم  و در براب ــال مق ــف کام ضعی

 می باشــد.

نکات مورد توجه:
  • مخلــوط حداکثــر یــک ســاعت قابــل اســتفاده اســت و حیــن اســتفاده 

می بایســت بــه عمــل همــزدن ادامــه دهیــم.
  • به هیچ وجه مجددا به محلول آب اضافه ننمایید.

  • پــس از اجــرای مصالــح مراقــب ســوراخ و لطمــه دار نشــدن ســطح 
اجــرا شــده باشــید.

  • در ۲۴ ســاعت اول پــس از اجــرا، حفاظــت ســطح اجــرا شــده از تابش 
شــدید نــور خورشــید، طوفــان، بــاد، بــاران و بــرف ضروری اســت.

ماده ای سیلیکونـی آب گریز کننده ی سطوح  مصالح آب بند دو جزیی االستیک پایه سیمانی
Fix i lon Fixcrete
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معرفی:
و  دوام  با   ) پروفینگ  واتر   ( بندی  برای آب  هایفیکس محصولی شیمیایی 
محافظت بتن های جدید و قدیمی می باشد . هایفیکس با تولید  یک آرایش 
کریستالی غیر قابل حل  در خلل و فرج و ترک های مویی بتن نفوذ کرده و 
تمام منافذ بتن را در برابر نشت آب  می بندد. هایفیکس در مقابل رطوبت، 
فشار آب)مثبت و منفی( و همچنین فعل و انفعاالت  شیمیایی کامال مقاوم 

می باشد .

چرا هایفیکس ؟  
  • هایفیکس جلوی جمع شدن رطوبت را میگیرد ، آب را به شکل مایع 
بلوکه می کند و اجازه می دهد  که بخار آب  خارج شود بنابر این بتن به طور 

کامل خشک می شود.
  • هایفیکس در محل درز ها و شکاف ها سوراخ ، پاره و یا تکه  تکه نمی شود.

  • سیستم هایفکس به گونه ای است که خودش را مرمت می کند یعنی اگر 
شکاف یا ترکی ایجاد شود با رشد و تکثیر بلور های کریستالی مرمت می شود.

  • هایفیکس از بتن محافظت می کند. واتر پروفینگ کریستالی )ضد آب 
کردن بلوری( آن اثر سریع الکترولیت های آرماتور را متوقف کرده و از بتن 
باران، یخ زدگی، گرما و آب دریا محافظت  برابر خوردگی توسط آب  در 

می کند.
  • هایفیکس از روکش های ضد آب متداول و رایج با دوام تر است.

ها، شکاف های  روزنه  بستن  برای  واکنش محرک  از یک  هایفیسکس   •   
باریک و ترک هایی که بطور طبیعی بوجود می آیند، استفاده می کند.از آنجا که 
ترک های مویی و بسیار باریک در طول عمر بتن ظاهر شده و شکل می گیرند 
کریستال های ضد آب به فعالیت خود هنگام وجود رطوبت ادامه می دهند و 

روزنه ها را می بندند .
  • هایفیکس  در مقابل انتشـار دی اکسـید کربن مقاوم اسـت. )ضد انتشـار  

دی اکسـید کربن است(
  • هایفیکس ترکیبی غیر آلی است و با بتن کامال سازگار است. )هم از لحاظ 

شیمیایی و هم از لحاظ فیزیکی(
  • روش پاشیدن خشک هایفیکس در زیر فونداسیون، بر خالف روش های 
دیگر تحت تاثیر شکسته شدن بر اثر فشار در هنگام بار گذاری های سنگین 

ساختمانی قرار نمیگیرد.

هایفیکس محلول ) هایفیکس رقیقی( ) حل شدنی (
  • این محصول به شکل پودر بوده که باید با آب مخلوط شود و بطور مستقیم  
در بتن ، آجر و هر ناحیه و سطحی که نیازمند مقاومت در برابر آب باشد  

بکار برده می شود.
  • این محصول پودری شکل برای اتصاالت افقی ساختمانی که با روش اجرای   

خشک و نواری کار می شود پیشنهاد می گردد.

 میزان مصرف   
  • جهت هر الیه ۱ کیلوگرم بر متر مربع)عمدتاً ۳-۲ الیه اجرا می گردد( 

    
 

    

بسته بندی: 
  • پاکت های ۲٠ کیلوگرمی

توضیحات: 
  • سیســتم ضــد آب هایفیکــس یــک راه حــل تضمیــن شــده در مقابــل 
تــراوش و نفــوذ آب در ســاختمان های بتنــی و الیه هــای ســیمانی اســت، 
آرایــش و طراحــی کریســتالی  قابــل حــل در آب، خلــل و فــرج، محل هــا 
ــر عبــور آب را در تمــام دوران عمــر ســاختمان تضمیــن می کنــد.  و معاب
هرچنــد کــه ایــن محصــول بایــد بــر ســطحی کــه آب بــا آن در تمــاس 
ــی  ــا زمان ــد ام ــا عملکــرد محصــول را  تســریع نمای اســت اجــرا شــود ت
ــی  ــود، باق ــدی نم ــال آب بن ــن را کام ــوری هایفیکــس بت ــاختار بل ــه س ک
مانــده مــواد بــه صــورت غیرفعــال باقــی می مانــد تــا در صــورت برخــورد 

بعــدی بــا آب، مجــددا فعــال شــود.

عملکرد: 
ــی آب و فشــارهای جــوی  ــا منف ــت و ی   • هایفیکــس در فشــارهای مثب
کامــال فعــال بــوده و ایــن عوامــل در کاربــری آن تاثیــر نــدارد در نتیجــه 

از آن بــرای ســطوح داخلــی و خارجــی مــی تــوان اســتفاده کــرد.

 PVC هایفیکــس مــی توانــد جایگزیــن مناســبی بــرای واتــر اســتاپهای •  
در اتصــاالت یــا قطــع بتــن باشــد.

طریقه استفاده: 
ــه  ــس ب ــتفاده از هایفیک ــد اس ــاال باش ــطح آب ب ــه س ــی ک   • در صورت
صــورت پاششــی و یــا مخلــوط بــا آب مــی توانــد باعــث نتیجــه ی ســریع 
گــردد. اســتفاده از هایفیکــس بــه صــورت  مخلــوط بــا مــالت جهــت اجرا 
روی ســطح نمایــان باعــث آب بنــد شــدن مــالت و زیباتــر شــدن نمــای 

ــردد. ــده می گ ــت ش پرداخ

مراقبت پس از اجرا:   
ــدت ۷-۵ روز از  ــه م ــل ب   • هایفیکــس اجــرا شــده را می بایســت حداق
یخ زدگــی و طوفــان جلوگیــری و بــه صــورت آب فشــانی مرطــوب نگــه 
داشــت و در صــورت امــکان خنــک شــدن ســریع بــا پالســتیک پوشــانده 
شــوند، زیــرا افزودنــی بــا کارآیــی فــوق کیفیــت آن را کاهــش می دهــد.

ــاعت  ــره ی آب را ۲۴ س ــه داری و ذخی ــای نگ ــایر محفظه ه ــازن و س مخ
بعــد از اجــرای آخریــن هایفیکــس می تــوان آب گیــری کــرد تــا بــر اثــر 

فشــار آب بــه رشــد بلورهــای هایفیکــس ســرعت داد

ــه ســیمانی و عایــق آب  ــی بتــن حــالل در آب، پای ــودر افزودن   • یــک پ
کننــده اســت کــه بــا رآکســیون ملکول هــای ســاختار خــود باعــث بلوکــه 
کــردن آب می گــردد بــه محــض تمــاس بــا آب تاثیــر آن افزایــش یافتــه 
و بــا وجــود ســیلیکای قــوی موجــود در ســاختار خــود عمــل عایــق شــدن 

ــد ــام می ده ــی انج ــر آب را بخوب در براب

محل های کاربری:
  • بتن ریزی دیوارهای حائل شناژها و دیوارهای برشی

  • بتن ریزی تونل ها و حفرهای مترو
  • کانال های آب

  • بتن های پیش ساخته

مشخصلت فنی:
۱/۸ kg/Litr :چگالی •  

  • دمای اجرا: در تمام شرایط قابل بتن ریزی
  • مقدار آب:وزنی Lit / ۱۶ kg ۸  • حجمی یک واحد آب+۲واحد پودر

  • زمان مخلوط: حداقل ۵ دقیقه حداکثر ۶دقیقه داخل میکسر

روش استفاده:
  • بصورت مخلوط با بتن آماده در میکسر

ــه  ــی ک ــن آب ــردن در آخری ــوط ک ــا مخل ــاختمانی ب ــای س   • در کارکاه ه
ــه مقــدار ۲% مقــدار  ــم و ب ــه می کنی ــه بتــن در حــال آمــاه شــدن اضاف ب

ســیمان بتــن
  

ویژگی ها:
  • عمر عایق آن برابر عمر بتن است

  • سهولت اجرا و صرفه اقتصادی
  • مقاوم در بابر فشارهای هیدروستاتیک

  • سمی نیست، مانع تنفس نمی گردد
  • باعث افت مقاومت فشاری بتن نمی شود
  • باعث افزایش هیدرو تاسیون بتن می شود

  • در برابر مواد شیمیایی مقاوم است

نکات مورد دقت:
  • در یک متر مکعب بتن از ۷ کیلو مخلوط استفاده شود.

  • میـزان ایـن افزودنـی بـر اسـاس میـزان سـیمان اسـتاندارد داخـل بتـن 
می گـردد. محاسـبه 

  • بعـد از اضافـه کـردن ایـن افزودنی میکسـر را تـا آخرین لحظه اسـتفاده 
بتن متوقـف ننمایید

  • این افزودنی را به صورت پودر داخل میکسر کنید تا فشرده نشود
  • ویبراسـیون بتـن را بـه خوبـی انجـام دهیـد تـا ایـن افزودنـی در تمـام 

خالء هـای ریـز قـرار گیـرد.

 مصالح عایق پودری کریستالیزه با طیف وسیع کاربری در بتن
HyfixHyfix ADMIX
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معرفی:
ماده ای است دو جزیی بر پایه ی سیمان که با کوپلیمر تقویت شده و حالت 
نیمه االستیک دارد. در کلیه مکان های مرطوب که دارای فشار آب مثبت 

می باشند قابل استفاده است.

سطوح قابل اجرا:
  • مخازن آب و استخرها.

  • شناژها و دیوارهای حائل.
  • پشت بام و تراس ها.

  • دیوارهای حائل زیرزمین ها.
  • سرویس های بهداشتی.

  • هر محلی که نیاز به ایزوالسیون دارد.

ویژگی ها: 
  • روی بتن ۲۴ ساعته قابل اجراست.

  • آنتی توکسیک و قابل اجرا در مخازن آب آشامیدنی.
  • اجرای آن آسان است.

  • مقاوم در برابر گازهای محیطی و جوی

مشخصات: 
  • درصد ترکیب: ۴ واحد پودر / ۱واحد مایع

  • دمای محیط در هنگام اجرا: حداقل ۵+درجه / حداکثر۴۵+درجه
  • زمان قابل استفاده مخلوط آماده: ۴۵ دقیقه

روش اجرا: 
ساختمانی،  پسماندهای  غبار،  و  گرد  از  را  سطح  سطح:  سازی  آماده   •   
روغن های قالب و ... تمیز نمایید و سپس با فرچه سیمی روی سطح بکشید. 
مصالح  با  درزها  تعمیرات  و  شود  اصالح  ۱میلی متر  از  بیش  ترک های 

Fixgrout Expan انجام گردد.
  • اجرا: جزء پودر به آهستگی به جزء مایع اضافه شده و با میکسر دور 

کند به آرامی آن را ترکیب کنید.
  • سطح مورد اجرا را مرطوب نموده ولی از تجمع آب جلوگیری شود.

  • مخلوط آماده را با فرچه و یا غلطک بصورت ۱/۵-۱کیلوگرم جهت هر 
الیه و در دو الیه اجرا نمائید.

زمان گیرش:  
  • ۳روز بعد، قابل تردد برای پیاده رو است.

  • ولـی ۷ روز بعـد عایـق آب می شـود، در طـول ایـن مـدت محـل اجرا 
می بایسـت از طوفـان و بـاران محافظت گردد. اسـتحکام کامـل بعد از ۱۴ 

می گردد. روز حاصـل 

   
 

نکات مورد دقت:  
  • در ۲۴ساعت اول باید از آفتاب شدید، باران، طوفان و یخ زدگی محافظت 

شود.
   • روی بتن های پرلیت دار و ناصاف اجرا نشود.

   • آب به مخلوط اضافه نشود.
   • در هنگام مخلوط کردن حتما قسمت پودر را به قسمت مایع اضافه کنید 

و بر عکس عمل  ننمائید.
   • در هنگام اجرا از ماسک بینی و دهان استفاده نمائید.
   • در صورت تماس با دست با آب فراوان شسته شود.

    

میزان مصرف: 
  • در هر الیه ۱/۵ - ۱ کیلوگرم / مترمربع

  • در دو الیه ۳ - ۲ کیلوگرم / مترمربع اجرا شود.

  

 مصالح عایق آب پایه سیمانی، دو جزئی تقویت شده با کوپلیمر
Izocrete

Hyfix ADMIX - Hyfix

Hyfix ADMIX - Hyfix

Hyfix ADMIX - Hyfix

Beshik Tash

JW Marriott

Han Chadiri

                               مصالح مصرفی:

                               مصالح مصرفی:

                               مصالح مصرفی:

استانبول، استادیوم ورزشی-

آنکارا-

قزاقستان-
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weber.dry SS10weber.dry SS-15

weber.dry SS-7

weber.dry SS-5weber.dry SS10

weber.dry SS10 Goldcity • Alanya 
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IC Hotel Sanati,Belek • Alanya 
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