
Advanced solut ions

(خدمــات مهندسى - بازرگانى) 

ـمقاوم سازان افزيـــر 

  كفپوش هاى صنعتى 
 پوشش هاى محافظتى 

  آب بندى 



 (FRP Lining) پوشش اف آر پى -
- پوشش هاى ويژه مخازن و سطوحى كه در مجاورت مواد خورنده مى باشند. 

- پوشش اپوكسى كولتار در سطوح مجاور آب دريا، آب و فاضالب 
- پوشش پلى اورتان 

- پوشش پلى فار 
- پوشش هاى ضد الكتريسيته ساكن  

         
- پوشش مخازن و خطوط لوله، پااليشگاه ها و صنايع نفت و پتروشيمي 

- پوشش مخازن حاوي انواع مواد شوينده و شيميايي  
- پوشش  فلنج ها و تجهيزات صنعتي در تماس با انواع مواد شيميايي 

- پوشش مخازن در صنايع غذائى 
     

- كفپوش هاى اپوكسى شفاف و رنگى ضد حريق 
- كفپوش هاى اپوكسى آنتى استاتيك ضد حريق 

- كفپوش هاى كارخانجات صنعتى، صنايع شيميائى،       
.  داروسازى، انبارها و كارخانجات شير و لبنيات،   

.  صنايع هوائى و نظامى و .... 
- كفپوش هاى پاركينگى و ورزشى 

كفپوش هاى صنعتى  
جهت جلوگيرى از آسيب پذيرى ناشى از خوردگى توسط مواد شيميايى، سايش مكانيكى در صنايع مختلف، شركت مقاوم سازان افزير سيستم هاى پوششى مخصوص و طراحى 
شده اى را براى بهسازى ارائه مى كند. اين پوشش ها با مصالح پليمرى و رزين هاى مخصوصى (ALTANA Resin) ساخته مى شوند. اين رزين ها با كمك الياف، يك شبكه كامال 
سه  بعدى يكپارچه و غيرقابل نفوذى را به وجود مى آورند كه قابليت هاى مختلفى نظير مقاومت باال در برابر سايش، خوردگى، حرارت و ... را براى پوشش هاى مختلف ايجاد    

مى كنند. 
- كفپوشهاى پايه رزينى خود تراز 

- كفپوش در فضاهائى كه عدم وجود الكتريسيته ساكن ضرورى مى باشد (صنايع گاز، صنايع نظامى، - كفپوش در فضاهائى كه عدم وجود الكتريسيته ساكن ضرورى مى باشد (صنايع گاز، صنايع نظامى، 
- انبارهاى مواد قابل اشتعال و انفجار، اطاق هاى عمل و كامپيوتر) 

- كفپوش صنعتى در سطوحى كه در معرض سايش و نيروهاى ضربه هستند. 
- كفپوش پليمرى براى ترميم و تسطيح در سطوح بتنى 

- كفپوش اپوكسى در مجاورت اسيدها و قلياهاى متوسط، مشتقات مواد نفتى، الكل ها، نمك ها و ...... 
- كفپوش پلى اورتان جهت سطوح صنعتى و عمومى كه داراى انعطاف پذيرى باال مى باشند. 

پوشش هاى محافظتى 

P
rotective Industrial Flooring



واكنش  طريق  از  و  بوده  يورتانى  پيوند  داراى  كه  است  پليمرى  پلى اورتان  
افزايشى بين يك گروه ايزوسيانات و يك تركيب داراى هيدروژن فعال مثل 
گروه هيدروكسيل شكل مى گيرد. مهمترين ويژگى اين گروه از پليمرها اين 
رزين هاى       روش،  اين  در  دارند.  پايدار  ساختارى  واكنش،  از  پس  كه  است 

پلى اورتان با پمپ مخصوص تزريق در محل هاى نفوذ آب تزريق مى شوند و 
باعث آب بندى بتن از داخل مى گردند. 

كفپوش هاى صنعتى  در  جمله  از  گوناگونى  كاركردهاى  داراى  كفپوش هاى صنعتى پلى اورتان ها  در  جمله  از  گوناگونى  كاركردهاى  داراى  پلى اورتان ها 
مقاوم در برابر سايش و اشعه ماوراى بنفش (UV)، پوشش هاى محافظتى، 

فوم ها، بتونه ها و ماستيك ها مى باشد. 

نا مناسبى در مقابل نفوذ آب و ساير مايعات داشته  در مواردى كه سازه بتنى عملكرد 
باشد، تزريق رزين پلى اورتان روش بسيار مناسبى مى باشد. ساير مزاياى اين روش عبارت 

است از: 
آب بندى جسم بتن و عدم ورود آب به درون بتن و جلوگيرى از اثرات مخرب ورود آب 

به بتن مانند خوردگى و ... 
امكان آب بندى از هر دو سمت سازه (آب بندى در فشار مثبت و منفى) 

امكان آب بندى در محل هايى با دبى آب باال 
مقاومت در برابر فشار معكوس آب مقاومت در برابر فشار معكوس آب 

امكان آب بندى تركهاى بتن با ابعاد مختلف 

 (Polyurethane) آب بندى و مقاوم سازى به روش تزريق رزين پلى اورتان  
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آب بندى و محافظت محیطى به روش پوشش اف آر پى  

دراین روش آب بندى، الیه نفوذ ناپذیرى به روش FRP Lining در سطح بتن ایجاد          در سطح بتن ایجاد         
مى گردد. از پوشش کامپوزیتى دو جزئى متشکل از ماتریس رزین به عنوان بستر پلیمرى و 
الیاف تقویت کننده در الیه هاي متعدد طراحى شده در این سیستم استفاده مى شود. 
انتخاب نوع رزین، الیاف و همچنین تعداد الیه ها بستگی به عوامل محیطی و شیمیایی محل 
کار دارد. بسته به شرایط سازه و عملکرد مورد انتظار از سیستم مورد بهره بردارى، این 
شرکت از مواد آب بند بتن نیز با پایه هاى مختلف تولیدى شرکتهاى معتبر جهان استفاده 
مى کند. این روش در تصفیه خانه هاى آب و فاضالب، مخازن ذخیره مایعات، تونل ها، کانال
 هاى انتقال مایعات، استخرهاى چربى گیر کارخانه هاى صنعتى، پتروشیمى و پاالیشگاه ها،  هاى انتقال مایعات، استخرهاى چربى گیر کارخانه هاى صنعتى، پتروشیمى و پاالیشگاه ها، 

کاربرد فرآوانى دارد. 

تهران، خیابان بهشتى خیابان مفتح کوچه 12 پالك 11 واحد 6
تلفکس: 88655696-021 و 021-88503626  

info@afzir.comwww.afzir.com
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