دگادور
اجرای سریع -عمر مصرف طوالنی
کفپوش رزینی بر پایه متاکریالت

کفپوش های رزینی دگادور
تاریخ آخرین ویرایش
آبان 4931

شرکت بساپلیمر تولید کننده سیستت اتای کفپتوش رزینتی ر
راستای تکمیل ستدد مصصتوالت دتو ر ر امتدامی اماانت

بتا

شرکت آلمانی Evonikر کفپوش اای رزینی گا ور بتر پایته ی
رزین متیل متاکریالت را ارائه نمو ه است .ر کاتتالو
به معرفی این سیست اا پر ادته شده است.

پتیر رو

ر انتخاب کفپوش مناسب ر کنار عملکتر ر تاتابب بتا متوانین
کاردانجات و ظاار کفپوشر بایستی زمان مور نیاز برای اجترای
کفپوش را نیز ر نظر گرفت.
کفپوش اای رزینی گا ور نه تنها ر برابر تنر اتای مکتانیکیر
حرارتی و موا شیمیایی مقاومت دوبی ارند بلکته سترعت نصتب
باالی آنها امکان بهره بر اری از کفپوش را تنها و ستاعت بعتد از
نصب ایجا می کند .و رنتیجه مشکالت ناشی از تعایلی طوالنی
مدت مصل برطرف دوااد شد.
کفپوش اای رزینی بر پایته گتا ور عتالوه بتر پختت ستریعر ر
مااای تا -30°Cنیز امکان نصتب ارنتد .دتوا

و ویژگتی اتای

مناسب این کفپوش اا ر کنار مقاومتت ر برابتر تتابر پرتتو فترا
بنفرر آن اا را به مصصوالتی بی نظیر بدل کر ه است.
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ویژگی ها

بهداشت
کفپوش اار دصوصاً ر صنایع فتراورش ذتیایی (کشتتارگاه اتار رستتوران اتار
آشپزدانه اای صنعتی و  )...بایستی با موانین کاالاای مصرفی و دوراکی تاابب
اشته و از لصاظ دارات بهداشتی با توجه به کاربری نهتایی آن متور بررستی
مرار گیرند.
گواهینامه های مرتبط
سیست اای کف بر پایه گا ور از لصتاظ فیزیولوییتا ایمتن شتنادته شتده و
ارای تأییدیه از  ISEGAآلمان استند.

ایمنی محیط کار
بنابر مالحظات ایمنی و به منظور تاابب با استاندار اای ایمنی مصیط کارر
کفپوش ر مکان اایی که دار لغزش دصوصاً ر نواحی مرطوب وجو ار ؛
بایستی ماابب با الزامات دا

مقاومت به لغزش باشد.

گواهینامه های مرتبط
سیست اای کف بر پایه گا ور ارای تأییدیه از  BGIماتابب بتا استتاندار اای
بهداشتت و ایمنتی مصتیط کتار  BGR 181و  DIN 51130ر تمتا ستاو
مقاومت لغزشی (  R9تا  )R13استند.
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استاندارد کیفیت
ماابب با استاندار موا مالتتی DIN EN 13813ر پوشتر اتا و
کفپوش اای رزینی سنتزی ارای مقاومت سایشیر استصکا ضربه و
استصکا چسدندگی مناسدی برای احراز کیفیت استاندار باشند.
گواهینامه های مرتبط
کفپوش اای رزینی برپایته گتا ور توستط مراجتع استتاندار ستو
شخص مور ارزیابی مرار گرفته و ماتابب بتا نتتاید بدستت آمتده بتا
الزامات استاندار  DIN EN 13813:2002تاابب اشتته و مابتل
ارائه ر بازار اروپایی استند.

پارکینگ های طبقاتی
پوشر اای مور استفا ه ر پارکینگهتای طدقتاتی آلمتان بایستتی
ارای گوااینامه مصافظت و تعمیرات ترکیدات بتنی از کمیته آلمانی
بتن تقویت شده باشند.
گواهینامه های مرتبط
سیست اای برپایه گا ور با آزمتون اتای کتال

 OS13و OS18

تصت این شرایط تاابب ار :
 توانایی پل ز ن بر ترک اا
 مقاومت سایشی
 استصکا ضربه
 استصکا چسدندگی ر سیکل اای حرارتی و ر معرض آب
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پخت سریع

پخت در دمای پایین

پوشر اای گا ور تنها و ستاعت بعتد از

سیستتت اتتای پوششتتی گتتا ور حتتتی ر
مااای بسیار پایین تتا ͦ -30Cنیتز بته طتور

و موا شیمیایی مرار بگیرند.

کامل پخت می شوند.

مزایا:

مزایا:

اجرار می توانند ر معرض باراای مکتانیکی

 زمان دروج از سرویس بسیار کوتاه
مصل اجرا



امکتتان اجتترای پوشتتر ر شتترایط

مصیای ویژه


مابل استفا ه ر سر دانه اا

چسبندگی بین الیه ای عالی

مقاومت جوی و سالخوردگی

از یگتتر ویژگتتی اتتای پوشتتر اتتای

پوشر اای گا ور برپایه رزین اای متاکریالت

متاکریالتی چسدندگی بتین الیته ای

استند .این رزین اا بعد از پخت پالستیا اایی

بسیار موی آن اا می باشد.

با مقاومت فوق العا ه ر برابر نور و تابر  UVو
امچنین زمان سرویس بسیار طوالنی ایجا متی

مزایا:


کنند.
ار الیه را متی تتوان ر زمتان

اای مختلف بر الیه بعدی اعمال نمو
و به چسدندگی بسیار دوبی از الیه اا
ست یافت.


مزایا:


عمر مصرف بسیار طوالنی



مابل اعمال ر فضااای دارجی

ترمی آسان
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اجزای یک سیستم کفپوش دگادور:
.1

پرایمر

.2

الیه میانی

.3

پوشر نهایی

.4

مرنیز (ادتیاری)

بافت ساصی کفپوش اای گا ور ر کاربر اای مختلف
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نشانی :تهران – کیلومتر  11اتوبان تهران کرج – بلوار پژوار – شرکت بسپارسازان ایرانیان
ارتداط با مشتریان:
021-44171124
021-44171144
0412-3201741
Info@BasaPolymer.com
www.basapolymer.com

