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فروشگاه الیکو  /شعبهی ساعی

ساختمان موسسه علوی  /سیدخندان

فروشگاه الیکو  /شعبهی ساعی

E P O X Y
کفپــوش اپوکســی نوعــی کفپــوش دو جزئــی مایــع بــا درصــد جامــد بــاال بــوده کــه از
واکنــش شــیمیایی بیــن رزین اپوکســی بر پایه بیــس فنــول  Aو ســخت کنندههای
آمینــی یــا آمیــدی بوجــود آمــده و ســخت میگــردد .ایــن کفپــوش متشــکل از چنــد
الیــه بوده که پس از مدت کوتاهی تشــکیل یک ســاختمان ســخت و کامال یکپارچه
و بــدون درز را میدهنــد کــه مقاومــت شــیمیایی و فیزیکــی و حرارتــی بــاال ،چقرمگــی
و دوام بــاال ،ترمیــم پذیــری ســریع ،چســبندگی فــوق العــادهای بــه زیرآیندهــای فلــزی
و سطوح سیمانی و بتن و قابلیت اجرا در فامهای مختلف را دارد.
ایــن کفپــوش بــه دلیل اجــرای یکپارچه و یکدســت خــود مطلقا جــذب آب نداشــته و
از نفــوذ آب و روغــن و ســایر مــوادی کــه روی کــف ریختــه میشــوند ،جلوگیــری
میکنــد .بعــاوه ایــن کفپوشهــا ســبک و کــم حجــم بــوده و از انباشــت گــرد و غبــار
در کــف جلوگیــری میکنــد .بــه دلیــل مقاومــت در برابــر مــواد شــیمیایی و روغنهــا،
مقاومــت مکانیکــی ،مقاومت ضربــه ،قابلیت بازتــاب نور ،پاک شــوندگی آســان ،عدم
ســمی بــودن و تحمــل ترافیک ســنگین و مــداوم بــاالی کفپوشهای اپوکســی گزینه
بســیار مناســبی برای محیطهای صنعتی ،بیمارســتانها ،گالریها ،منازل ،پارکینگها
و  ...به حساب میآید.

برخی از مزایای کفپوشهای اپوکسی به شرح زیر است :
طــول عمر بــاالی کفپوش و عــدم نیاز به ترمیم و نگهداری زیاد و شستشــوی آســان
به دلیل اجرای بدون درز و ناپیوستگی در سطح
مقاوم در برابر لکههای نفت ،حاللهای آلی ،بنزین ،روغن ترمز و مواد خورنده
افزایش مقاومت مکانیکی و فشاری بتن و طول عمر بتن در برابر فرسایش
قابلیــت خــط کشــی و شــماره گــذاری در پارکینگهــا جهــت مشــخص شــدن
مسیرهای حرکت و محل توقف
رنگ بندی متنوع
ضد آب و عایق رطوبتی شدن سطح در برابر نفوذ
قیمت مناسب
سبک ،کم حجم و ضد گرد و غبار
دوام باال
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کفپوش اپوکسی پارکینگی کفپوشی است با مقاومت مکانیکی بســیار باال که در کنار
زیبایــی ویــژه و خیــره کننــده بعنــوان کفپــوش دکوراتیــو ،پیشــنهادی بســیار ارزشــمند بــرای
اســتفاده در پارکینــگ ســاختمانهای اداری ،تجاری و مســکونی اســت .کفپوش اپوکســی پارکینگی
می¬توانــد بــر روی کلیــه ســطوح بتنــی ،موزاییک ،ســنگ شــده و … اجرا شــود تــا به کارایــی بــاال و جذابیت
بیشــتر بیافزایــد .بــرای اجــرای کفپــوش اپوکســی بایــد حداقــل  30روز از اجــرای بتــن ریــزی کــف گذشــته باشــد و
رطوبــت ســطح کمتــر از  %۱۰باشــد .بتن موجــود در کــف پارکینگهای در برابر ســایش ناشــی از الســتیک چــرخ اتومبیل
مقــاوم نیســت .بعــاوه بتــن در برابــر نفــوذ و آالینده-هایــی از قبیل بنزیــن و روغــن موتور مقــاوم نبــوده و باعث آســیب دیدن
آن میشود .لذا الزم است بتن با موادی مانند رزین اپوکسی یا پلی یورتان پوشش داده شود.
مناســب تریــن ســطح برای کفپــوش هــای پارکینگی ،پوســت پرتقالــی اســت .از مزایای این ســطح پوســت پرتقالی می تــوان به
موارد زیر اشاره کرد:
ایجاد اصطکاک بیشتر با چرخ و الستیک و در نتیجه کاهش صدای ناشی از ترمز ،حرکت و چرخش الستیک
کاهش اصطکاک ناشی از بارش باران در فصول سرد و بارانی و پایداری بیشتر خودروها
کاهش نمایش موج بتن یا بطور کل نایکنواختی¬های سطح به دلیل پدیده شکست نور

کفپوش اپوکسی صنعتی:
کفپــوش محلهــای صنعتــی و کارگاهی نیازمنــد ســه پارامتر مهــم تحمــل وزن و ترافیک های ســنگین ،عدم تجمــع گرد و غبــار و
ســهولت شستشــو هســتند .کف بتنی کارخانجــات در برابر آســیب های ناشــی از تردد ماشــین آالت ســنگین ،ســایش ناشــی از
چرخــش لیفتــراک و مواد شــیمیایی دوام کافی نداشــته و به مــرور زمــان از بین میروند .کفپوشهای اپوکســی ماندگاری بســیار
بسیار بیشتری از بتن دارند لذا از کفپوش اپوکسی صنعتی در کلیه مراکز صنعتی و تولیدی مانند صنایع شیمیایی ،پتروشیمی
و نفتــی ،کارخانجــات نســاجی و کارگاه هــای تولیدی ،انبار و ســردخانه هــا ،رســتوران ها و آشــپزخانه های صنعتی ،مراکز آموزشــی
و آزمایشگاهی و  ...استفاده می شود .کفپوش های اپوکسی برای استفاده در صنعت و سطوح صنعتی ،کامال ایده آل هستند.
این محصول مقاوم و بدون درز بوده و در هر مکانی و در هر کاربردی بینقص به نظر می رسد.
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کفپــوش پلییورتــان نو عــی
کفپــوش دو جزئــی بــا درصــد جامــد
باال اســت .این محصول از واکنــش دو جزء
پلــی ال و ایزوســیانات و بــدون حــال تولید شــده
کــه تشــکیل یــک ســاختمان منســجم و شــبکه¬ای
یکپارچه پلیمری در ســطح می دهد و خواص فــوق العاده¬ای
نظیــر ســختی قابــل مالحظــه ،خاصیــت آنتــی باکتریــال ،مقاومــت
شــیمیایی فــوق العــاده ،مقاومــت سایشــی و ضربــه عالــی دارد و روی کــف
هــای بتنــی بصــورت یکپارچــه و بــدون درز اجــرا میگــردد .از خــواص ایــن محصول
مــی تــوان به چســبندگی عالــی به ســطوح بتنــی ،فلــزی ،موزائیك و غیــره اشــاره کرد
کــه بصــورت یكپارچــه و بــدون درز اجــرا میشــود .مقاومــت مكانیكــی بــاال نســبت بــه
ســایش ،خــراش و ضربــه از ویژگــی هــای ایــن کفپــوش اســت .ضمنــاً کفپــوش هــای
پلــی یورتــان بدلیــل خــواص االستیســیته و کشســانی بــاال بــه هنــگام تغییــر فــرم
فیزیكــی الیــه هــای زیریــن ،شــكل خــود را حفــظ نمــوده و تنــش هــای وارده به ســطح
را خنثــی مــی کننــد و بــه راحتــی دچــار تــرک یــا پارگــی نمــی گــردد کــه آن¬هــا را بــرای
کاربرد¬هایی نظیر ســالن¬های ورزشــی بسیار مناســب کرده¬اســت که از این جهت
نســبت بــه کفپوش¬هــای اپوکســی ارجحیــت دارنــد .كفپــوش هــاي پلــي يورتــان در
برابــر كفپوش هاي اپوكســي نســبت به خط و خش مقاومت بيشــتري از خود نشــان
مي دهند .از این کفپوش¬ها می¬توان برای کلیه سطوحی که در معرض تغییرات
دمایی شــدید هســتند ،اســتفاده کــرد .کفپــوش پلی یورتــان در زمــان اجــرا میتوانند
ســطحی بــه صــورت خــود تــراز یــا پوســت پرتقالــی داشتهباشــد .هم¬چنیــن ایــن
کفپوش¬هــا برخــاف کفپوش-هــای اپوکســی مقاومــت و پایــداری بســیار خوبــی در
برابــر تابــش نور فرابنفش خورشــید دارنــد که می¬تــوان آن¬هــا را در خــارج از محیط
مثــا محوطه ها و مکان هایی که در معرض نفوذ اشــعه ها و نور خورشــید هســتند
استفاده نمود بدون آن¬که متوجه افت خواص و تغییر رنگ شوند.

مقاومت فشاری ،مکانیکی ،ضربه و خمشی بسیار باال
سهولت در شستشو و آنتیباکتریال
االستیسیته و انعطافپذیری باال
امکان اجرا با سطح ضد غبار
افزایش مقاومت کف در برابر ترک و پارگی
چسبندگی عالی به سطوح سیمانی و بتنی
مقاومت عالی در برابر اشعه فرابنفش و ثبات رنگی باال
ایجاد سطح یکدست و بدون درز
نگهداری و ترمیم پذیری آسان و سریع
امکان خط کشی در رنگهای متنوع
مقاومت به خراش و سایش باالتر نسبت به اپوکسی
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