
  

 های رزینیکفپوش
 یویژه

 صنایع غذایی و نوشیدنی

 آنتی باکتریال  •

 آنتی استاتیک  •

 غیرجاذب، یکپارچه و بدون درز •

 ضد اسید و مقاوم در برابر مواد شیمیایی  •

 سهولت کاربری و اجرا سرعت نصب،   •

 با دوام و اقتصادی  •



  

 های باکیفیت  حلراه
از   آمدیم.  بازار  به  کف  برای رفع مشکالت  باکیفیت  و  با محصوالتی متنوع 

حلی مناسب، برای رفع نیازهای شما در تمام  تولید تا بهره برداری کفپوش، راه
ای  های رزینی یکپارچه کفپوش دهیم. در بساپلیمر  های کاربری ارائه می زمینه 

اساس نیاز مشتریان و کاربری های مختلف، تولید می  کنیم. با رعایت  را بر 
روز دنیا، محصوالتی    استانداردهای ملی و بین المللی و استفاده از تکنولوژی 

دهیم تا ایمنی، سالمت و  های متنوع ارائه می ها و رنگبندی باکیفیت در طرح 
 ا را بهبود بخشیم. زیبایی فضای کاری شم

 

 حل اقتصادی بساپلیمر، یک راه 
بتوانیم به بهترین    کنیم تا در بساپلیمر از مواد اولیه باکیفیت استفاده می 

های رزینی مایع و بدون ابعاد  کفپوش نحو ممکن از کف شما محافظ کنیم.  
مواد در هنگام نصب  به همین علت دورریز  و  آن  هستند،  ندارد  ها وجود 

می  مصرف  و  خریداری  بهینه  اندازه  به  همچنین، مواد  عمر    شوند.  طول 
ویض و ترمیم کف را  های جانبی نگهداری، تعهای ما، هزینه مناسب کفپوش 

 رساند. به حداقل می 
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 همگام با مشتری 
بساپلیمر در راستای جلب رضایت مشتریان، خدماتی  

مشاوره یا  چون  کفپوش  انتخاب  زمان  در  فنی  های 
ای پس از خرید محصول  پس از آن، بازدید های دوره

و کارت وارانتی یک ساله و خدمات پس از فروش پنج  
 دهد. به مشتریان خود ارائه می ساله 

 

 هاگواهینامه
در زمتناه تولتاد    بساااااپلتمر تماام تالش خود را 

ملی و بین   یمحصااوالت بر اساااس اسااتاندارد ها
الزماات   فرفتاه اساااات. اساااتترار  ااار  المللی باه 

همچون اساااتاانادارد ماد ر ات   یاساااتااناداردهاا 
اساااتاااناادارد تاولاتااد  ISO 9001:2015ااتافاتاات    ،
دریااافاات  EN 13813  DIN  یرز ن  یهاااافپوش ، و 
هایی چون شااارکت دانن بنیان تولیدی  هفواهینام

های  از کارفروه ارزیابی و تعیین صاااالحیت شااارکت
دانن بنیاان، تاا تاد اه ناانو متحااس محصاااوالت باا 

نانو از سااتاد توسااعه فناورن نانو، تا تد ه    یفناور
آنتي بااتر ال از انساااتتتو پاساااتور ا ران، تا تد ه  

از دانشااگاه علوم    یعدم ساامتت و تحر پ سوساات
و نتز عضااو ت در ار دور   یشااهتد بهشاات  یسزشاا 

نانو،   یتا بازار سااتاد توسااعه فناور  یخدمات فناور
بساااپلتمر در انترل و تولتد    یهابخشااي از فعالتت

 است.  یمحصوالت بااتفتت ا ران
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 های کفپوش صنایع غذایی، لبنی و نوشیدنینیازمندی

جلب اعتماد مصارف کنندفان و طراحی    ،مواد غذایی  و ساالمت  ایمنی
و الزامات قانونی    یندها بر اساااس ضااوابد بهداشااتیآتجهیزات و فر 

(ISO22000  ،IFS  ،FDA)ت غذایی و نوشیدنی عامل  الو ، در تولید محص
. به همین منظور، سااایساااتم کفپوش  حیاتی محساااوب می شاااوند 

بر   انتخاابی برای این صاااناایع باایاد بگوناه ای انتخااب شاااود، تاا عالوه
ایجاد محید پاک و ایمن جهت تولید و فراورش محصاااوالت غذایی،  
از کف محاافظات نموده و هزیناه هاای نظاافات و نگهاداری آن را کااهن  

 دهد.

کفپوش های بدون ترک و یکپارچه با ساایحی غیر   FAO به سیشاانهاد
جاابب منااساااب ترین کفپوش برای محید هاای بهاداشاااتی و غاذایی  

آلی برای تجمع ایده  فضاایهای اتصاال،  محلدرزها و  که    هساتند، چرا
. تمام این  باشاند میمانند باکتری، قارچ و کپک  هایی  میکروارفانیسام

هاای مهلاک حااصاااال از غاذا و تواناد موجاب بروز بیمااریموارد می
بر و فاجعه بار بر اثرات هزینه  عالوهکه   شاودخساارات جبران ناپذیری 
تولیدکنندفان، به شااهرت نام تجاری شاارکت  برای مصاارف کنندفان و  

باه همین دلیال، معموالک کفپوش   .کناد تولیاد کنناده نیز لیماه وارد می
 شود.رزینی این صنایع، با ویژفی آنتی باکتریال تولید می

 



  

 محل تردد

معموالک در کارخانجات صنایع غذایی،  
تردد   بر  عالوه  بندی،  بسته  و  لبنی 
مداوم سرسنل، رفت و آمد لیفتراک و  

آالت سنگین نیز وجود دارد. به  ماشین 
این   رزینی  کفپوش  دلیل  همین 

ی در برابر  صنایع، باید متاومت مناسب 
 تردد و حمل و نتل داشته باشد.

 

 الطنواحی اخت

اختال،،   مخزن  اطراف  نواحی  در  معاموالک 
مای ایاجاااد  کافاپاوش لارزش  هااای  شاااود. 

صانعتی بسااپلیمر با متاومت فشااری باال  
و برقراری سیوند شیمیایی قوی، محکم به  

چسااابد و لرزش باع   سااایی زیرآیند می
 شود.جداین کفپوش از کف نمی
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 واحی شست و شو ن

در این قسمت، کفپوش رزینی عالوه بر داشتن متاومت باال در برابر شوک حرارتی  
وسیله به  و شو  از شست  برابر  ناشی  در  مناسب  متاومت شیمیایی  و  داغ  آب  ی 

ی  برابر ستو، ظروف و تجهیزات، از متاومت ضربه های شیمیایی، باید در کنندهپاک 
 خوبی برخوردار باشد. 

 

 فریزرها 

نایی  دمای هوا در این بخن، زیر صفر است. بنابراین، کفپوش رزینی انتخابی باید توا
 اجرا و ترمیم در دمای زیر صفر درجه سلسیوس را داشته باشد.
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 هاکنندهخنک   

فستره سیستم  در  بساپلیمر  کفپوش  درجه    یهای  از  وسیعی 
  تا امکان شود  این ویژفی باع  می   .حرارت قابل اجرا هستند 

دمای هوای  کفپوش و یا ترمیم آن، در همان  ی  نصب و اجرا
و نیازی به تعییلی خد تولید    وجود داشته باشد   محل کاربری

 . و توقف استفاده از ساختمان نباشد 
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 نصب و اجرای کفپوش   

در صنایع داروسازی به دلیل اهمیت فرآیند تولید دارو، امکان  
تعییلی خد تولید برای مدت طوالنی وجود ندارد. به همین  

در   سهولت  و  سرعت  ویژفی علت  از  یکی  مهم  نصب،  های 
فرار    ء های رزینی بساپلیمر است. بوی کم و میزان جزکفپوش 

از دیگر مزایای یک کفپوش مناسب  این صنایع   آلی کم    برای 
 شود.  محسوب می 
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الیه هستند  کفپوش های رزینی، سیستم هایی مایع و چند 
که تعداد و ترکیب الیه ها با توجه به شراید کاربری و خواص  

کفپوش نهایی تعیین می  این  انواع سیوح  شود.  بر روی  ها 
در   و  هستند  اجرا  قابل  موزاییک  و  سرامیک  سنگ،  بتنی، 

به حذف  سروژه نیازی  بازسازی،  ندارد.  های  وجود  قبلی  کف 
ها  هزینه   همین امر موجب افزاین سرعت عمل و کم شدن 

 شود.  های بازسازی می در سروژه 
 

 زیرآیند )بتن، موزائیک، سنگ و ...(

 آستری )سرایمر(

 بادی کوت

 روکن خودتراز + فلیک رنگی

 روکن شفاف محافظ
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 گهداری و ترمیم ننظافت، 
از   از کفپوش اصلی یکی  استفاده  های رزینی،  ترین مزایای 

ی آن است. نبود درز، عدم  هزینه نگهداری بسیار آسان و کم 
درجه با دیوار و قابلیت اجرای کفپوش با ویژفی    90اتصال  

کفپوش آنتی  این  و ضدعفونی  نظافت  در  باکتریال،  را  ها 
  تر کرده است. از آنجا ، آسان متایسه با انواع دیگر کفپوش 

با   شود،که در نصب کفپوش رزینی از چسب استفاده نمی
از ضعیف شدن چسبندفی  بروز جداین  ،  مشکالت ناشی 

زیر   به  آب  نفوب  دلیل  به  قارچ  و همچنین رشد  کفپوش 
برنامه مواجه نخواهیم شد کفپوش   با رعایت  نظافت  .  ی 

شوینده  از  استفاده  و  شما  منظم  کفپوش  مناسب،  ی 
استف قابل  طوالنی  در  سالحان  همچنین،  بود.  خواهد  اده 

می  کفپوش،  روی  بر  نتص  بروز  قسمت  صورت  توان 
به   نیازی  و  نمود  ترمیم  موضعی  صورت  به  را  موردنظر 

 تعویض کل کفپوش نخواهد بود. 
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