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کفپوشهایتسئیناتی 

کفپَش ّای تعئیٌاتی تساپلیوط تِ ططاحاى ٍ صااحثاى هطاا ا اهنااى های زّاس تاا
هحیطی ضاحت ظیثا ٍ ایوي تطای کاضکٌاى ٍ هطاجعِ کٌٌسگاى ذَز فاطاّن ًوایٌاسا اظ
هْوتطیي ٍیژگی ّای ایي کفپَش ّا هی تَاى تِ هَاضز ظیط اضاضُ ًوَز4
 تٌَع ضًگ ٍ اهناى ططاحی
 ینپاضچگی سطح ٍ عسم ٍجَز زضظ

 سَْلت زستطسی ٍ تطزز (زض ٌّگام استفازُ اظ ٍسایا چطخزاض)
 عسم جصب سطحی آب تٌسی کف ٍ سثک ساظی ساظُ
 هقاٍهت تِ لغعش ٍ سط ذَضزگی

 هقاٍهت فیعینی ٍ سایطی ٍ زضًتیجِ زٍام تاال
ً گْساضی آساى
سیستن ّای کفپَش ضظیٌی تساپلیوط ضا هی تَاى تط ضٍی سطَح تتٌی سٌگی سطاهیک
ٍ هَظائیک اجطا ًوَز ایي کفپَشّا تستِ تِ کاضتطز ٍ ذَاظ هَضز ًظط ًْایی زض
ضراهتّا ٍ تعساز الیِّای هتفاٍتی تط ضٍی سطح اجطا هیضًَسا
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مکانهایکاربرد
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تَتیک ّا



ضستَضاى ّا ٍ هطاکع پصیطایی 



فطٍضگاّْایوَاز صایی ٍ صای آهازُ



فطٍضگاُّای طثقاتی



هطاکع ذطیس



هٌاظل هسنًَی



هَظُ ّا گالطی ّا ٍ ًوایطگاُ ّا



ّتا ّا ٍ اقاهتگاُ ّا
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اجراونصبآسان
زض هَضز تطهین ٍ تاظسااظی
کفپااَش ساااذتواىّااای
قسیوی تایستی تِ ایي ًنتاِ
تَجِ زاضت کِ تطای اجطا ٍ
ًصة کفپاَشّاای ضظیٌای
ًیااااظی تاااِ جاااسا کاااطزى
قفسِّای فطٍضگاُ ّاا ٍ یاا
ًغییاط کااف ساااظی قااسیوی
ًثَزُ ٍ هَاز اٍلیِ کفپاَش
ضظیٌی پس اظ اذاتط ضٍی
سااطح پرااص ضااسُ ٍ تااِ
صَضت ذَز تطاظ ضًَسُ ٍ یا

تَسط اتعاض اجطا هیضًَسا 
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تنوعطرحورنگ 
تساپلیوط زض ضاستای ضضایت هطتطیاى
ذَز کلیِ هحصَالت ذَز ضا تٌاتط
سفاضش هطتطیاى تط اساس ضًگ ّای
استاًساضز  RALزض زٍ ًَع کطسیک ٍ
هتالیک ٍ تسٍى ّیچگًَِ هحسٍزیتی
تَلیس هی ًوایسا ّوچٌیي کاضت گاضاًتی
یک سالِ ٍ ذسهات پٌج سالِ پس اظ
فطٍش هحصَالت تساپلیوط زض ٌّگام
ذطیس تِ هطتطیاى اضائِ هی گطززا

طرحها 





ططح هَظائیک





هتالیک





سازُ

عنس زض کف
ططاحی زض کف

1

بافتسطح 
صیقلی تافت زاض
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تنوعرنگ 








تساپلیوط توام تطش ذَز ضا زض تَلیس هحصَالت
هٌطثق تا استاًساضز ّای تیي الوللی کیفیت ٍ کاضایی
تِ کاض گطفتِ است .اذص استاًساضزّایی ّوچَى
استاًساضز هسیطیت کیفیت 3004-2002
استاًساضز تَلیس کفپَش ّای ضظیٌی 49249

ISO
EN

هَضز تأییس اتحازیِ اضٍپا تأییسیِ ًاًَ هقیاس اظ ستاز
تَسعِ فٌاٍضی ًاًَ تأییسیِ آًتی تاکتطیال اظ اًستیتَ
پاستَض ایطاى تأییسیِ عسم سویت ٍ تحطیک پَستی اظ
زاًطگاُ علَم پعضنی ضْیس تْطتی ٍ ًیع عضَیت زض
کطیسٍض ذسهات ف ٌاٍضی تا تاظاض ستاز تَسعِ فٌاٍضی
ًاًَ ٍ ّوچٌیي ّوناضی تا ضطکت ّای هعتثط اضٍپایی
ّوچَى  Evonikترطی اظ فعالیت ّای تساپلیوط زض
کٌتطل ٍ تَلیس هحصَالت تا کیفیت ایطاًی هی تاضسا
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آزضس 4تْطاى کیلَهتط  41اتَتاى تْطاى کطج تلَاض پژٍّص ضطکت تساپلیوط
تلفي11121413-11121423 4
www.BasaPolymer.com
Info@BasaPolymer.com

