
  

 کامالً آب بند   •

 مقاوم به لغزش  •

 غیرجاذب، یکپارچه و بدون درز •

 مقاوم در برابر مواد شیمیایی  •

 سهولت کاربری و اجرا  •

 با دوام و اقتصادی  •

 قابل طراحی و ایجاد عالئم راهنمایی  •

 های رزینیکفپوش
  یویژه   

 هاپارکینگ               



  

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

حلی تولید تا بهره برداری کفپوش، راه 
مناسب، برای رفع نیازهای شما در تمام  

می زمینه  ارائه  کاربری  در  های  دهیم. 
کفپوش رزینی بساپلیمر  های 

اساس نیاز مشتریان و    ای را بریکپارچه
کنیم. با کاربری های مختلف، تولید می 

بین   و  ملی  استانداردهای  رعایت 
روز دنیا،   المللی و استفاده از تکنولوژی 

طرح در  باکیفیت  و محصوالتی  ها 
می رنگبندی ارائه  متنوع  تا های  دهیم 

کاری  فضای  زیبایی  و  سالمت  ایمنی، 
 شما را بهبود بخشیم.

 

 حل اقتصادیبساپلیمر، یک راه
با اولیه  مواد  از  بساپلیمر  کیفیت  در 

کنیم تا بتوانیم به بهترین  استفاده می 
کنیم.   از کف شما محافظ  نحو ممکن 

های رزینی مایع و بدون ابعاد کفپوش
هستند، به همین علت دورریز مواد در 

ها وجود ندارد و مواد  آن  هنگام نصب
خریدار بهینه  اندازه  مصرف به  و  ی 

طول عمر مناسب   شوند. همچنین،می 
هزینهکفپوش ما،  جانبی های  های 

به   را  کف  ترمیم  و  تعویض  نگهداری، 
 رساند.حداقل می 
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 همگام با مشتری

بساپلیمر در راستای جلب رضایت مشتریان، خدماتی 
یا چون مشاوره کفپوش  انتخاب  زمان  در  فنی  های 

ای پس از خرید محصول  پس از آن، بازدید های دوره
از فروش  و کارت وارانتی یک ساله و خدمات پس 

 دهد.مشتریان خود ارائه میبه  پنج ساله 
 

 هاگواهینامه
را در زمیبساااااپل  تمااام تالش خود  د یاا ناه تولیمر 

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

ت یا ریهمچون اساااتاانادارد ماد  ییاساااتااناداردهاا
تاولا ISO 9001:2015ت  یاا فا یا اا  اساااتاااناادارد  د  یاا ، 

و دریااافاات EN 13813  DIN  ینیرز  یهاااافپوش  ،
فواهینامه هایی چون شاارکت دانب بنیان تولیدی 
از کارفروه ارزیابی و تعیین صااالحیت شاارکت های  

اس محصاااوالت باا یا ه ناانو متیا دییا دانب بنیاان، تاا
ه  ی دیینانو، تا ینانو از سااتاد توسااعه فناور  یفناور
ه  ی دییران، تایتو پاساااتور ایال از انساااتیبااتر  یآنت

از دانشااگاه علوم   یك پوسااتیتحرت و یعدم ساام
دور یت در اریز عضااویو ن ید بهشااتیشااه  یپزشاا 

نانو،   یتا بازار سااتاد توسااعه فناور  یخدمات فناور
د یمر در انترل و تولیبساااپل  یهاتیاز فعال  یبخشاا 

 است.  یرانیت ایفیمحصوالت باا
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 هااهمیت طراحی کف پارکینگ   

پارکین  نگرانگ سطح  اولین  جز  و ی ها  اجراکنندفان  مالکان،  های 
های نوسازی سطح پارکینگ در طول عمر  است. هزینه   آنکاربران  

 های ناشی از بیهای آسیب سرویس دهی آن در آینده و نیز هزینه 

ای را به وجود می  اقتصادی  کالت توجهی در حفاظت از سطح، مش
است.   از سطح پارکینگ  اهمیت محافظت  امر موید  آورد. همین 
  بربنابراین با کف سازی مناسب و در نظر فرفتن تمامی عوامل موثر  
های کارایی سطح، طول عمر سرویس دهی افزایب یافته و هزینه 

ا هیابد. با توجه به نوع کاربری پارکینگ تعمیر و نگهداری کاهب می 
و ترافیک رفت و آمد در انواع مختلف مسکونی و تجاری، بایستی  

کفپوش پارکینگ  انتخاب  ها مورد توجه  نکات مهمی در طراحی و 
 قرار فیرد. 
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 کفپوش پارکینگی بساپلیمر 

که در پارکینگ کفپوش   است  الیه  رزینی بساپلیمر سیستمی چند  ها و به منظور  های 
کارایی باالتر و محافظت از کف سازه مورد استفاده    افزایب طول عمر سرویس دهی،

ها براساس مالحظات کارشناسی و استانداردهای بین  فیرد. طراحی این سیستم قرار می 
فرفته  کفپوش المللی صورت  به قرار  است. مشخصات عمومی  های پارکینگی بساپلیمر 

 زیر است: 

 آب بند  •
 بدون درز و یکپارچه  •
 استحکام مکانیکی باال  •
 متاومت سایشی و دوام باال  •
 سهولت در نظافت  •
 تنوع طراحی و رنگ  •
 امکان خط کشی و ایجاد عالئم هشدار بر کف پارکینگ  •
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 محافظت از سطح بتن و سازه   

 ضد یخ  آب و آب حاوی نمک 

آب حاوی نمک  آسیب   آب و  به سطح    ضد یخ  جدی 
ای را برای عابران پیاده  لغزنده بتن وارد کرده و شرایط  

می  وجود  نمک به  ریزش  اثر  در  همچنین،  های  آورد. 
کلسیم ناشی از نفوذ آب به بتن، خسارت جدی به رنگ  

می  وارد  خودروها  آسیب بدنه  به  شود.  فیزیکی  های 
پدیده  اثر  در  عمومًا  بتن  سطح  در  آمده  های وجود 
یجاد  انجماد و ذوب و یا از دست دادن استحکام بتن ا

های بزرگ کلسیمی  شود و به صورت شوره و یا لکه می 
 شود.بر روی کف پارکینگ ظاهر می 

 نشت مواد شیمیایی از خودرو
اتومبیل  که  ها برای مدت زمان طوالنی پارک  هر زمان 

مانند   مختلف  مایعات  نشت  امکان  باشند،  شده 
مایع   کننده،  خنک  مایع  موتور،  روغن  سوخت، 

هیدرولیک  روغن  دارد  شستشو،  وجود  ترمز  روغن    .و 
این مواد به سطح پارکینگ متخلخل مانند بتن نفوذ  

های باقیمانده با شست و  شوند لکه کرده و سبب می
این مسئله عالوه   از سطح حذف نشوند.  شوی ساده، 
بر ایجاد تاثیر منفی بر ظاهر پارکینگ، به مرور زمان بر  

 ارد. فذ استحکام سازه )خصوصًا کف بتنی( نیز اثر می 

های ضد آب و متاوم در برابر  با ارائه سیستم  بساپلیمر
سایب و نفوذ مایعات از سطح پارکینگ شما محافظت  

 کند. می 
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 سطوح شیبدار   
سطوح شیبداری که در مسیر ورودی و خروجی پارکینگ تعبیه   

در  شده  قرار اند  ترافیکی  ارتعاشات  و  مکانیکی  سایب  معرض 
این سطوح یا حداقل بخب  که در  دارند. همچنین  آن  از  هایی 

خارج از ساختمان قرار فرفته، در معرض تابب آفتاب و بارندفی 
بخب قرار می سایر  به  اتصال سطح شیبدار  در محل  ها فیرند. 

لرزش  و  آمد  و  رفت  از  ناشی  وار ارتعاشات  ساختمانی  د  های 
های شود. بنابراین سطوح شیبدار نیازمند مالحظات و مراقبت می 

 ای هستند.ویژه

 ها  پیچ

سازد مشابه  ها را ضروری می مواردی که توجه ویژه به محل پیچ   
با سطوح شیبدار است. بسته به طراحی پارکینگ و شعاع پیچ، 

نیازمند  این نواحی، مناطتی با میزان تنب باال محسوب شده که  
از این  محافظت بیشتری هستند. بنابراین باید میزان محافظت 

ها به درستی و با الگوهایی مهندسی توسط مهندسین سازه  محل 
 پارکینگ محاسبه فردد. 
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 طبقات فوقانی پارکینگ های طبقاتی 
واضح است که سطوحی از پارکینگ که در باالترین    

آزاد( در معرض هوا  سطح خارجی ق رار دارند )فضای 
در   بیشتر  است  ممکن  دلیل  همین  به  و  فرفته  قرار 
اشعه   اثر حرارت، شوک حرارتی و  انبساط در  معرض 
ماوراء بنفب قرار فیرند. بنابراین اثرات ذکر شده نیز  
این  با  پارکینگ  سطح  برای  و  شده  پیشبینی  باید 

 د. ویژفی ها سیستم مناسبی از کفپوش انتخاب شو

 های طبقاتی طبقات منفی در پارکینگ 
کف طبتات منفی پارکینگ، در صورتی که به خوبی    

تواند در معرض نفوذ آب و آب بندی نشده باشد، می 
در طوالنی   و  بگیرند  قرار  زیرین  از سطوح  بخارات  یا 
این   در  رطوبت  حضور  ببینند.  جدی  آسیب  مدت 

 ایجاد کند. تواند مشکالت بعدی را  طبتات خود می 
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زیرآیند )بتن، موزائیک، 
 سنگ و ...(

آستری 
 )پرایمر(

بادی 
 کوت

روکب خودتراز + فلیک 
 رنگی

روکب شفاف 
 محافظ

 ع و آساننصب و اجرای سری

چند کفپوش و  مایع  هایی  سیستم  رزینی،  های 
الیه هستند که تعداد و ترکیب الیه ها با توجه 

شود. به شرایط کاربری و خواص نهایی تعیین می 
ها بر روی انواع سطوح بتنی، سنگ،  این کفپوش

در  و  هستند  اجرا  قابل  موزاییک  و  سرامیک 
قبلی پروژه کف  حذف  به  نیازی  بازسازی،  های 

سرعت  افزایب  موجب  امر  همین  ندارد.  وجود 
های بازسازی  ها در پروژههزینه  عمل و کم شدن

 شود. می 
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 گهداری و ترمیمننظافت، 
از   کفپوشاصلییکی  از  استفاده  های رزینی،  ترین مزایای 

ی آن است. نبود درز، عدم  هزینهنگهداری بسیار آسان و کم 
درجه با دیوار و قابلیت اجرای کفپوش با ویژفی    90اتصال  
کفپوشآنتی  این  و ضدعفونی  نظافت  در  باکتریال،  را  ها 

 تر کرده است. از آنجا، آسان متایسه با انواع دیگر کفپوش
نمی استفاده  از چسب  رزینی  کفپوش  شود،  که در نصب 

جدایب   و  چسبندفی  شدن  ضعیف  از  ناشی  مشکالت 
زیر  به  آب  نفوذ  دلیل  به  قارچ  رشد  و همچنین  کفپوش 

ی نظافت منظم کفپوش بروز نخواهد کرد. با رعایت برنامه
شوینده از  استفاده  ساليان و  شما  کفپوش  مناسب،  ی 

خواه  استفاده  قابل  صورت طوالنی  در  همچنین،  بود.  د 
توان قسمت موردنظر را به بروز نتص بر روی کفپوش، می

کل  تعویض  به  نیازی  و  نمود  ترمیم  موضعی  صورت 
 کفپوش نخواهد بود.
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 مرکز تحتیتات و نوآوری 
تهران، بلوار پژوهب، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، مرکز رشد 

 46واحد  -فناوری پلیمر
 کارخانه: 

 قزوین، ابیک، شهرک صنعتی کاسپین
 

mailto:Info@BasaPolymer.com

