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 مقدمه

انبارها و بارندازهای آنها، مکان هایی با کاربری سنننن ی  و پر 
تردد هسنتند  ک  ای  مکان ها تتت تن  های بسنیاری ارار 

می گیرد  در زمان طراحی سنیستم کفپوش رزینی برای انبار، 

بایستی به نوع انبار از لتاظ سازه آن، کاربری و همچنی  نقشه 

  رو سننیسننتم های کفپوش انبار توجه نمود  در راهنمای پی
بسنناپلیمر مناسننب برای بخ  های مختل  انبار در عنننای  

گوناگون معرفی می شود  همچنی  نکات مهم در زمینه آماده 

سنازی متیط برای نصنب کفپوش، شرایط استفاده و ن هداری 
کفپوش جهت دسننتیابی به حداک ر کارایی مورد بررسننی ارار 

ی  راهنمای تنها سنیستم می گیرد  الزم به ذکر اسنت که در ا

 های کفپوش انبارهای پوشیده معرفی شده اند 

 

1    www.basapolymer.com 



  
 

 معرفی سیستم کفپوش های رزینی

های رزینی عننعتی براسناض ضنخامت و پردانت نهایی سبه به کفپوش     

ای  طبقه بندی توضیه  1شوند که در جدول میانواع مختلفی تقسنیم بندی 
 هایداده شنده اسنت  الزم به توضیه نیست که کاربرد هریا از انواع کفپوش

 متفاوت است  1توضیه داده شده در جدول 
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 های رزینی براساس ضخامت و پرداخت نهایی سطحدسته بندی کفپوش -1جدول 

 توضیحات ضخامت نام نوع

حداک ر ضخامت  آب بند ک  1

 µmفیلم نشا 

151 

شننود  وموماپ پایه آب و یا پایه در دو الیه یا بیشننتر اجرا می

 حالل است 

ضخامت نهایی  پوش  ک  2

µm 011-151 

شننود  وموماپ فااد حالل اسننت در دو الیه یا بیشننتر اجرا می

 تواند پایه آب و یا پایه حالل نیز باشد اما می

پنوشنننن  کنن   3

 ضخیم

ضخامت نهایی 

µm 1111-011 

 شود  وموماپ فااد حالل است در دو الیه یا بیشتر اجرا می

هاض های ک  یا کفپوشهنای چنندگناننه از پوشننن الینه +mm  1 کفپوش چند الیه 4

ها از مصنناله معدنی نیز اسننتفاده نودترازشننونده که در آن

های سنناندویچی نام شننود  ابلب تتت ونوان سننیسننتممی

 شوند برده می

هننای کننفننپننوش 5

 نودترازشونده

mm 0-2 
توان در سنننبه نهایی سننبه نهایی عننافی دارند  البته می

 های دی ری نیز ایجاد نمود پردانت

هننای کننفننپننوش 6

 یکپارچه

mm  1+ های شنندیداپ پرشننده از مصنناله که با ماله اجرا سننیسننتم

ها از یا الیه آب بند شننوند  وموماپ در سنننبه نهایی آنمی

شننود تا تخلخس سننبه به حدااس نیز اسننتفاده میسننبه 

 برسد 

هننای کننفننپننوش 7

نودترازشننونده با 

 کارایی سن ی 

mm  6  های پر شنده با مصاله که سبه عافی دارند  البته سنیسنتم 1تا

 تواند پردانت دی ری نیز داشته باشد سبه نهایی می

هننای کننفننپننوش 8

یکپارچه با کارایی 

 سن ی 

mm 6+  اند، توسط ماله پردانت با مصاله پر شده هایی کهسنیسنتم

 شوند و شدیداپ بیراابس نفوذ هستند نهایی می

    

     

0    www.basapolymer.com 



 

  

 

توان در برنی از ای  انواع از طریق می

های پراکنده نمودن ذرات یا پوسنننته
هننای رن یب بر سنننبه رن ی )فلس

ز انهایی، ظاهری تزئیناتی ایجاد نمود  

توان سنننبوش مشنننابه می 8و  6انواع 

موزائیا نیز بدسننت آورد  انواع ضنند 
لغزش و آنتی استاتیا یا رسانای ای  

 ها نیز موجود است کفپوش

هنای مذکور انواع مختل  کفپوش     

اند: از سنه جزِ  اعننلی تشنکیس شننده
رزی  پایه، سنننخت کننده واکنشنننی 

)هناردنرب و پودر یا ذرات فیلر  وموماپ 

ول به عورت سه جزِ  جدا از هم متص

شنننود، اما در مواردی نیز، به ارائه می
ِ  ویژه در مورد پوش  های رزینی، جز

فیلر از ابننس بننا یکی از اجزای مننای  

اسننننت  در برنی از مخلوط شننننده
متصنننوالت والوه بر ای  سنننه جزِ  

ا، هاعلی، اجزای دی ری مانند پی منت

هنا و ذرات رن ی و شنننتناب دهننده

 شود تی نیز به کار برده میتزئینا
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رزی  پایه و سننخت کننده واکنشننی      

ابلنب در حنالت مای  هسنننتند، البته در 
ی برنی از متصنننوالت سنننخنت کننده

واکنشننی ممک  اسننت در حالت پودر یا 

نمیر نیز بناشننند  هرکدام از ای  دو جزِ 

های مختل  تواند ترکیبی از رزی نود می
ها و اعالش ها، کاتالیسنتیا سنخت کننده

 ز باشند      های دی ر نیکننده

 

 

هننای رزینی در تمننامی انواع کفپوش     

واکن  پخنت که در ارر آن اجزاِ  مای  به 
ز شوند بعد اپلیمری مسنتتکم تبدیس می

ی واکنشی به رزی  افزودن سنخت کننده

ه شود  به منظور دستآباز میپایه  ب یابی 

نتایج مناسننب انتالط اجزاِ بایسننتی در 
های از پی  تعیی  شننده عننورت نسنبت

ب یرد و انتالط بنه عنننورت کنامس و به 

ای بناشننند کنه در نهناینت مایعی گوننه

 یکنوانت و هموژن حاعس شود 
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بنابر یا ااوده کلی، حدااس ضخامت هر الیه 

بایستی سه برابر بیشینه اندازه فیلر استفاده 

شده در کفپوش باشد  استتکام فشاری ابلب 

پوش  های اپوکسی در مقایسه با بت  بسیار 

والپ معمباالتر است  بت  استفاده شده در ک  

م ا پاسکال  05تا  25استتکام فشاری بی  

دارد، ای  در حالی است که استتکام فشاری 

م ا  111تا  11یا کفپوش اپوکسی بی  

پاسکال است  با افزای  ضخامت الیه های 

سیستم کفپوش رزینی، بار اومال شده بر 

سبه وسی  تری از بت  توزی  می گردد  

خامت های اندازه ی مساحت توزی  بار در ض

مختل  از کفپوش در شکس زیر نشان داده 

 .شده است

 ضخامت سیستم کفپوش رزینی

سیستم های کفپوش رزینی سبه بت  را در 

برابر تن  های مکانیکی، فرسای  و 

نوردگی توسط مواد شیمیای متافظت می 

کند   ای  سیستم ها از دو یا تعداد بیشتری 

ای  اجزا جزِ تشکیس شده که در زمان اجرا 

با هم مخلوط شده و بر سبه مورد نظر 

پوش  داده می شوند  پوش  اومالی در 

الیه های مختلفی اجرا می شود تا به 

ضخامت نهایی سیستم دست یابیم  ضخامت 

میکرون تا بی  از  211سیستم می تواند از 

آنچه ضخامت  میلی متر متغیر باشد  6

سیستم را تعیی  می کند، کاربری متس و 

وع مواد مورد استفاده است  به بیانی دی ر ن

اندازه ذرات فیلر مورد استفاده در کفپوش و 

میزان بار اومالی بر ک  ضخامت سیستم 

 کفپوش را تعیی  می کنند 
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 توزی  بار در برابر حدااس ضخامت مورد نیاز سیستمنمودار مساحت  -1شکس

 راهنمای استفاده از نمودار:

م اپاسکال را در نظر ب یرید که تتت بار  01ک  بتونی با استتکام فشاری 

م اپاسنکال ارار می گیرد  حدا   11ترافیکی یا لیفتراک معادل با فشنار 

 ضخامت کفپوش اپوکسی مورد استفاده چقدر باید باشد؟
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ار  در ابتدا مساحت توزی  بار از تقسیم ب

م اپاسنکالب بر استتکام   11اومالی )
 0/2م اپاسننکالب،  01فشنناری بت  )

بدسننت می آید  به وبارتی مسنناحت 

برابر ضننخامت  0/2ار بایسننتی توزی  ب
کفپوش باشنند تا بتواند در برابر اومال 

بنار مقناومت کند  از نمودار مسننناحت 

میلیمتر مرب  را یننافتننه و  0/2توزی  

تصنننوریر آن بر متور افقی را پیدا می 
کنیم  حدااس ضننخامت کفپوشننی که 

بتوانند در برابر اومال بار مقاومت کند 

ده از میلیمتر می باشنند  با اسننتفا 6/2
میلیمتر می  0کفپوشننی با ضننخامت 

توانند از پنایداری کفپوش در عنننورت 

افزای  بار اومالی نیز اطمینان حاعس 

 نمود 

 ضخامت های پیشنهادی برای سیستم کفپوش رزینی یا انبار با کاربری سن ی  -2 جدول

 بخ  انبار بار انداز متس چرن  وسایس نقلیه راهروها افسه ها

0+ mm 1+ mm 6+ mm mm6+ (mmب ضخامت پیشنهادی 

 

 

 

 

ننه تنهنا کناربری انبنارهای مختل  از 

حیث متصنوالت انبارش شده متفاوت 
اسننت بلکه هر انباری نود دارای بخ  

های مختلفی اسنننت  نوع سنننیسنننتم 

کفپوش رزینی و ضخامت آن بایستی با 
در نظر گرفت  هر دو ونامنس انتخنناب 

، 1در جدول شنننود  بنه ونوان نموننه 

ضنخامت های پیشنهادی برای سیستم 

کفپوش رزینی یننا انبنار بنا کنناربری 
سننمت های مختل  آن سننن ی  در ا

 ارائه شده است 
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مالحظات ویژه در انتخاب نوع سیییسییتم 

 کفپوش رزینی

همانبور که اشاره شده، بسته به نوع عنعت و 

همچنی  کاالی انبارش شنده، شرایط کاربری 
انبنار متفناوت نواهند بود  به ونوان م ال در 

متس انبارش مواد اولیه عننننای  شنننیمیایی، 

احتمال نشتی مواد و تماض آن ها با ک  انبار 
وجود دارد  بنابرای  سننیسننتم کفپوش اومال 

شنده بایسنتی مقاومت شنیمیایی مناسبی در 

برابر مواد انبارش شنننده در آن متس داشنننته 

توزی  متصننوالت  باشنند  م ال دی ر انبارهای
بهداشنتی و دارویی است که مبابق با الزامات 

موجود بنایسنننتی یکپننارچننه، بیر جناذب و 

به ویژگی های  2بهداشنتی باشند  در جدول 
مورد نیاز در انبارهای عنننای  مختل  اشنناره 

 شده است 
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 مختل   یعنا یانبارها در ازین مورد یها یژگیو - 0 جدول

انبار عنای  

 بذایی

انبار مواد شیمیایی 

 و مواد اابس احترا 

انبار 

 بهداشتی

 انبار

 ومومی

 نوع انبار

 ویژگی مورد نیاز

 آنتی استاتیا   • 

 مقاوم به سای  • • • •

 آنتی باکتریال  •  •

 مقاومت شیمیایی   • •

مقاومت به سر   •  •

 نوردگی
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 راهنمای انتخاب و الیه گذاری

همنانبور که پی  از ای  توضنننیه داده شنننده، 
سنننیسنننتم های کفپوش اپوکسنننی از الیه های 

مختلفی تشننکیس شننده اسننت  در طراحی یا 

سنیستم متناسب با کاربری مورد نیاز می توان از 
ترکیب الیه های مختل  با ضخامت های متفاوت 

متصوالت بساپلیمر به  0استفاده نمود  در جدول 

همراه مشننخصننات فیزیکی، بسننته بندی و روش 

 پیشنهادی اجرا معرفی شده اند 
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 اهمیت زیر سازی

باید توجه داشننت که سننیسننتم های  

دارد  کفپوش براسناض ک  سازی استان
بتنی پیشنننهاد داده شننده اند  با وجود 

استتکام، دوام و مقاومت های مکانیکی 

و شیمیایی باالی سیستم های کفپوش 
رزینی، چنانچه ک  سنازی مناسبی از 

بت  در متس انجام نشده باشد، در زمان 

 مود  کاربری مشکالتی بروز نواهد ن
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آماده سنازی سبه وامس بسیار مهمی در نصب موفق یا سیستم پوش  متافظتی است  

های ها، نقاط ضع  و آلودگیسنبه مورد نظر بایسنتی از نظر وجود نوااس سنبتی، ترک
ی های بایستب یرد  روب ، چربی، مواد شیمیایی و سایر آالیندهسنبتی مورد بازرسی ارار 

ی توان از مواد شننویندهابس از آماده سننازی سننبه از آن پاک شننوند  به ای  منظور می

مخصنو،، آب با فشار کم یا شستشوی بخار استفاده نمود  نقاط ضعی ، تخلخس سبه و 

 شوند   ی سبه بتون از سبه جدای رویهترکیبات شیمیایی الیه
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  ه  15/1نسبت آب به سیمان کمتر از ب

آب کنافی اجنازه نفوذ کنامس می دهد اما 

مقادیر بیشنتر منجر به کاه  اابس توجه 
 استتکام فیزیکی بتون نواهد شد 

 مورد  شننن  و ماسنننه مورد اسنننتفاده

اسنننتفناده در بت  بناید دانه بندی ریزی 
داشننته باشننند تا بتون به نوبی متراکم 

شنننود و ت بینت گردد و درنتیجنه دچنار 

نشست ن ردد  ضمناپ میزان استفاده از آنها 

اسنننتتکنام بت  و مقناومنت آن به ترک 
نوردگی را تعیی  می کند  به ای  منظور 

هننای موجود در منی توان از راهنمننایی

 استفاده نمود  ASTM C 33رد استاندا

 های بتون مانند کلرید کلسیم افزودنی

هایی که و سننندیم کلریند نباید در بتون

زیرآینند کفپوش هنای رزینی هسنننتننند 

ها اسنننتفاده شنننوند  چراکه ای  افزودنی
جاذب رطوبت بوده و مشننکالت ناشننی از 

وبور بخارآب در بتون را به دنبال نواهد 

 داشت  

 

 

 شرایط بتون ایده آل برای نصب سیستم کفپوش های رزینی
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 ه اسنتتکام چسنبندگی سنیسنتم ب های کفپوشی رزینی به طور مستقیم وابسته 

اسننتتکام بتون اسننت  بتون مورد اسننتفاده به ونوان زیرآیند بایسننتی دارای حدااس 

کیلوگرم بر سانتی متر مکعب باشد تا استتکام  051معادل  psi 5111استتکام فشاری 
 کافی برای سیستم های رزینی را فراهم نماید 

  جهت اجرای موفق سنیسنتم کفپوشنهای رزینی یکپارچه ضروری است که بتون

اشد   زیرآیند حدااس میزان نشست، پستی و بلندی و بیریکنوانتی در سبه را داشته ب

ناسننب و تراکم در زمان اجرای بتون اهمیت زیادی دارد  اما باید به ای  منظور کوب  م
ای  نکته را نیز در نظر داشننت که در عننورت کوب  بی  از حد نمیر بتون و آب بر 

سنبه جم  نواهد شند و درنتیجه ضنعی  تری  و متخلخس تری  بتون بدست نواهد 

 ی دارد آمد  بنابرای  روایت نسبت مناسب آب و سیمان اهمیت بسیار زیاد

  کیلوگرم بر مترمکعب است  2210دانسیته پیشنهادی بتون 
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  بت  مورد استفاده به ونوان زیرآیند

های رزینی بهتر است سنیسنتم کفپوش

تتت ای  شنننرایط پخت شنننود: پخت 
روز؛ از هیچ  1مرطوب بنه مدت حدااس 

نوع وامس پختی اسننتفاده نشننود؛ تتت 

یا  C 11°هیچ شرایبی در دماهای زیر 
بتون نصنب نشود  ابس از  C02°باالی 

رزینی اومال هرنوع سننیسننتم کفپوش 

آزمون کلسنیم کلرید انجام شننود تا نر  

 وبوردهی بخارآب از بتون مشخس شود 

 

  بهتری  پردانت نهایی سننبه بتون

های به ونوان زیرآیند سننیسننتم کفپوش

رزینی، اسنننتفناده از مناله فلزی اسنننت  
پردانت سننبه بتون به هر روش دی ری، 

آماده سننازی ک  را ابس از شننروع نصننب 

سننیسننتم کفپوش های رزینی الزامی می 
سنازد  باید به ناطر داشت که استفاده از 

ماله فلزی سنبا باوث می شود کمتری  

میزان نمیر و آب به سنبه بتون برسد و 

ای  نمیر بتونی به دلیس نسبت باالی آب 
ون ی بتبه سیمان در آن ضعی  تری  الیه

 دد متسوب می گر
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 کارایی ومومی 1سیستم

 BASA-HP 305الیه نهایی: 

 BASA-HO 102یا  BASA-HP 101الیه آستری: 

 ، موزاییا و سنگبستر: بت الیه 

 

 

 

 

 Floor coating ، میلی متر 1تا  5/1ضخامت تمام شده 

ِ آلی کم، بدون بو، آب  بندانتشار جز
 

 

، تردد انسانی سبا، وسایس انبارهای ومومی

 نقلیه مرسوم تایری

 

 ضد سای  2سیستم 

 BASA-HP 305الیه نهایی: 

 Quartz sandو  BASA-HP 305الیه میانی: 

 BASA-HP 102الیه آستری: 

 ، موزاییا و سنگالیه بستر: بت 
 

 

 

 

مقاوم در برابر سای ، ، میلی متر 1تا  0 تمام شده ضخامت
ِ آلی کم، بدون بو،  مقاوم در برابر سر نوردن، انتشار جز

 بندآب

 
 

 

، وسننایس و معمولی تردد انسننانی سننبا
تردد هرچند وات ، نقلیه مرسنننوم تایری

تردد چر  دستی با چر   یکبار لیفتراک،

 پالستیکی سخت
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 بهداشتی 0سیستم 

 BASA-HP 315الیه نهایی: 

 Quartz sandو  BASA-HP 305الیه میانی: 

 BASA-HP 102الیه آستری: 

 الیه بستر: بت ، موزاییا و سنگ

 

 

 

 

 باکتریال،برا ، آنتی  ،میلی متر 1تا  0 تمام شده ضخامت

ِ آلی  نودترازشونده، مقاوم در برابر سر نوردن، انتشار جز
 بندکم، بدون بو، آب

 

تردد انسانی معمولی، تردد هرچند وات یکبار 

لیفتراک، تردد چر  دستی با چر  پالستیکی 
 سخت

 

 مقاوم شیمیایی 1سیستم 

 BASA-HP 336یا  BASA-HP 335الیه نهایی: 

 Quartz sandو  BASA-HP 305الیه میانی: 

 BASA-HP 102الیه آستری: 

 الیه بستر: بت ، موزاییا و سنگ

 

 

 

مقاومت ، بدون حالل، میلی متر 1تا  0 تمام شده ضخامت

ِ آلی کم، بدون بو،  شیمیایی باال، ضد لغزش، انتشار جز

 بندآب

 

 

تردد انسانی معمولی، تردد هرچند وات یکبار 

لیفتراک، تردد چر  دستی با چر  پالستیکی 

 سخت
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 آنتی استاتیا 5سیستم 

 BASA-HP 325الیه نهایی: 

 BASA-HP 103الیه آستری: 

 شبکه مسی
 BASA-HP 305 Quarts sandالیه میانی: 

 BASA-HP 102الیه آستری: 

 و موزاییا الیه بستر: بت 
 

 

برا ، ضنند ، میلی متر، بدون حالل 1 تمام شننده ضنخامت

بهداشننتی، کارایی سنن ی  و بسننیار ، الکتریسنیته سناک 
سن ی ، مقاومت شیمیایی باال، مقاوم در برابر سر نوردن، 

 بندانتشار جزِ آلی کم، بدون بو، آب

تردد دائمی لیفتراک، تردد چر  دسننتی با 

 ،حدودیب )تا چر  پالستیکی سخت، ضربه
تردد دائمی لیفتراک، تردد چر  دسننتی با 

 چر  پالستیکی سخت، ضربه )تا حدودیب

 

 انبارومومی 6سیستم 

 BASA-HP 305الیه نهایی: 

 BASA-HP 305 Fine quartz Thinالیه میانی دوم: 

thickness 
 BASA-HP 305 Quartz sand Highالیه میانی اول: 

thickness 
 BASA-HP 102الیه آستری: 

 و موزاییا الیه بستر: بت 

 

مقاوم در برابر  میلی متر، 1تمام شده بیشتر از  ضخامت

ِ آلی کم، بدون سای ،  مقاوم در برابر سر نوردن، انتشار جز

 بندبو، آب
 

 

تردد دائمی لیفتراک، تردد چر  دسننتی با 

 ،حدودیب چر  پالستیکی سخت، ضربه )تا

چر  دسننتی با تردد دائمی لیفتراک، تردد 
 چر  پالستیکی سخت، ضربه )تا حدودیب
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 انباربهداشتی 1سیستم 

 BASA-HP 315الیه نهایی: 

 BASA-HP 305 Fine quartz Thinالیه میانی دوم: 

thickness 
 BASA-HP 305 Quartz sand Highالیه میانی اول: 

thickness 
 BASA-HP 102الیه آستری: 

 ، موزاییاالیه بستر: بت 

 

برا ، آنتی ، میلی متر 1بیشننتر از تمام شننده ضننخامت 

، نودترازشونده، مقاوم در برابر سر سن ی کارایی ، باکتریال
 بندنوردن، انتشار جزِ آلی کم، بدون بو، آب

 

تردد دائمی لیفتراک، تردد چر  دسننتی با 

 ،حدودیب چر  پالستیکی سخت، ضربه )تا
لیفتراک، تردد چر  دسننتی با  تردد دائمی

 چر  پالستیکی سخت، ضربه )تا حدودیب

 

 انبار مقاوم شیمیایی 8سیستم 

 BASA-HP 336یا  BASA-HP 335الیه نهایی: 

 BASA-HP 305 Fine quartz Thinالیه میانی دوم: 

thickness 
 BASA-HP 305 Quartz sand Highالیه میانی اول: 

thickness 
 BASA-HP 102الیه آستری: 
 ، موزاییا الیه بستر: بت 

 

 

مقاومت شیمیایی ، میلی متر 1بیشتر از تمام شده ضخامت 

، نودترازشننونده، مقاوم در برابر سننر سنن ی کارایی  ،باال

 بندنوردن، انتشار جزِ آلی کم، بدون بو، آب

 

تردد دائمی لیفتراک، تردد چر  دسننتی با 

 ،حدودیب چر  پالستیکی سخت، ضربه )تا

تردد دائمی لیفتراک، تردد چر  دسننتی با 

 چر  پالستیکی سخت، ضربه )تا حدودیب
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 انبار آنتی استاتیا 9سیستم 

 BASA-HP 325الیه نهایی: 

  BASA-HP 103الیه آستری دوم: 

 شبکه مسی
 BASA-HP 305 Fine quartz Thinالیه میانی دوم: 

thickness 
 BASA-HP 305 Quartz sand Highالیه میانی اول: 

thickness 
 BASA-HP 102الیه آستری: 

 ، موزاییاالیه بستر: بت 

 

برا ، ضنند ، میلی متر 1بیشننتر از تمام شننده ضننخامت 

ر ، الکتریسنیته سناک  بهداشنتی، کارایی سنن ی  و بسیا

سن ی ، مقاومت شیمیایی باال، مقاوم در برابر سر نوردن، 

 بندانتشار جزِ آلی کم، بدون بو، آب

تردد دائمی لیفتراک، تردد چر  دسنننتی با 

، حدودیب چر  پالسنتیکی سخت، ضربه )تا

تردد دائمی لیفتراک، تردد چر  دسنننتی با 

 چر  پالستیکی سخت، ضربه )تا حدودیب

 

انبار ومومی 11سیستم   

 BASA-HP 305الیه نهایی: 

 BASA-HP 305 Fine quartz Thinالیه میانی دوم: 

thickness 
  BASA-EG 209یا  BASA-EG 208الیه میانی اول: 

 BASA-HP 102الیه آستری: 

 و موزاییا الیه بستر: بت 

 

 

مقاوم در برابر  ،میلی متر 6بیشتر از تمام شده ضخامت 

مقاوم در برابر سر نوردن، کارای بسیار سن ی ، سای ، 

ِ آلی کم، بدون بو، آب  بندانتشار جز

تردد دائمی لیفتراک، تردد چر  دستی با 

چر  پالستیکی سخت، ضربه )تا حدودیب، 

 رفت و آمد و ضربه نیلی شدید
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انبار بهداشتی 11سیستم   

 BASA-HP 315الیه نهایی: 

 BASA-HP 305 Fine quartz Thinالیه میانی دوم: 

thickness 
  BASA-EG 209یا  BASA-EG 208الیه میانی اول: 

 BASA-HP 102الیه آستری: 

 الیه بستر: بت 

 

 

ا ، بر، کارایی بسیار سن ی ، میلی متر 6ضخامت بیشتر از 
، نودترازشونده، مقاوم در سنن ی کارایی ، آنتی باکتریال

 بندجزِ آلی کم، بدون بو، آببرابر سر نوردن، انتشار 

 

تردد دائمی لیفتراک، تردد چر  دستی با 
چر  پالستیکی سخت، ضربه )تا حدودیب، 

 رفت و آمد و ضربه نیلی شدید

 

انبار مقاوم شیمیایی 12سیستم   
 BASA-HP 336یا  BASA-HP 335الیه نهایی: 

 BASA-HP 305 Fine quartz Thinالیه میانی دوم: 

thickness 
  BASA-EG 209یا  BASA-EG 208الیه میانی اول: 

 BASA-HP 102الیه آستری: 

 الیه بستر: بت 

 

 

مقاومت شیمیایی  ،میلی متر 6بیشتر از تمام شده ضخامت 

، نودترازشونده، مقاوم در برابر سر سن ی  بسیار کارایی ،باال
ِ آلی کم، بدون بو، آب  بندنوردن، انتشار جز

 

تردد دائمی لیفتراک، تردد چر  دستی با 

چر  پالستیکی سخت، ضربه )تا حدودیب، 
 رفت و آمد و ضربه نیلی شدید
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کنید.سوده انبار   



 

 شرکت بسپارسازان ایرانیان –بلوار پژوه   –اتوبان تهران کرج  11کیلومتر  –نشانی: تهران 

 ارتباط با مشتریان:

 11181129-121 

11181119-121 

0211811-1912 
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