
  
 های رزینیکفپوش

  یویژه   
 هاداروسازی               

 آنتی باکتریال  •

 آنتی استاتیک  •

 غیرجاذب، یکپارچه و بدون درز  •

 مقاوم در برابر مواد شیمیایی  •

 سهولت کاربری و اجرا •

 با دوام و اقتصادی  •



  

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

برای رفع نیازهای شما در تمام  حلی مناسب،  تولید تا بهره برداری کفپوش، راه
ای  های رزینی یکپارچه دهیم. در بساپلیمر کفپوش 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 ا و رنگبندی هباکیفیت در طرح 
 زیبایی فضای کاری شما را بهبود بخشیم. 

 

 حل اقتصادی بساپلیمر، یک راه 
کنیم تا بتوانیم به بهترین  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 

خریدا بهینه  اندازه  به  می مواد  مصرف  و  همچنین، ری  عمر    شوند.  طول 
های جانبی نگهداری، تعویض و ترمیم کف را  های ما، هزینه مناسب کفپوش 

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

یا  مشاورهچون   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 

محصااوالت بر اساااس اسااتاندارد هاو ملی و بین 
الزماات   فرفتاه اساااات. اساااتترار  ااار  المللی باه 
اساااتااناداردهااون همچون اساااتاانادارد مادور ات 

اساااتاااناادارد تاولاتااد  ISO 9001:2015ااتافاتاات    ،
دریااافاات  EN 13813  DINهاااو رز نن  افپوش ، و 

فواهینامه هایی چون شاارکت دانب بنیان تولیدی  
از کارفروه ارزیابی و تعیین صااالحیت شاارکت های 
دانب بنیاان، تااوتاد اه ناانو متحااس محصاااوالت باا 
فناورو نانو از سااتاد توسااعه فناورو نانو، تاوتد ه  
آنتن بااتر ال از انساااتتتو پاساااتور اوران، تاوتد ه  

پوسااتن از دانشااگاه علوم    عدم ساامتت و تحر  
پزشاا ن شااهتد بهشااتن و نتز عضااو ت در ار دور 
خدمات فناورو تا بازار سااتاد توسااعه فناورو نانو، 

هاو بساااپلتمر در انترل و تولتد  بخشاان از فعالتت
 محصوالت بااتفتت اورانن است.
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در صنعت داروسازی، به علت ارتباط مستتیم فرآیند تولید دارو    
با سالمت و بهداشت جامعه، هنگام طراحی کفپوش و سیستم  
شرایط   و  ضوابط  قانون،  طبق  باید  صنایع،  این  کف  حفاظتی 

و    GMPتوان به مشخصی رعایت شود. از جمله این ضوابط می 
GHP   .بر اساس قوانین جهانی    اشاره کردGMP ش صنایع ، کفپو

باید   قابلیت    یکنواخت ،  مسطحداروسازی  با  آسانو    نظافت 
 باشد. 

 
 

www.BasaPolymer.com                       3 



  

 های پر ترددراهروها و مکان
های پر رفت و آمد، سایساتم کفپوشای با دوام باال  در راهروها و مکان

فردد. همچنین، اساااتفاده از این  و متاوم در برابر لغزش انتخاب می
تری را ها، با کاهب آلودفی صاوتی ناشای از تردد، فضاای آرامکفپوش

ناد. امکاان طراحی عالئم راهنماا بر روی کف  برای کاارکناان فراهم می ک
 های کفپوش رزینی است.برای مسیریابی بهتر از دیگر ویژفی
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 اتاق تمیز،آزمایشگاه و سالن تولید
 یبرا  یشااتو کامال بهدا  ییایمیمتاوم در برابر مواد شاا  یکفپوشاا

های غیر جاذب، یکپارچه و کفپوش  اسااات.  ازیفضاااا مورد ن  نیا
انتخاابی ایاده اتاا بادون درز بساااااپلیمر،  هاای تمیز و آل برای 

شاوند. متاومت ساایشای  های تولید بهداشاتی محساوب میساالن
ها، مانع از ساطع شدن فرد و غبار از کف  بسیار زیاد این کفپوش

های آنتی باکتریال،  بسااااپلیمر با ترکیب کردن ویژفی   شاااود.می
غیر  آنتی اساتاتیک و متاومت در برابر مواد شایمیایی، ساطوحی  

بدون درز، بهداشاتی و مناساب برای اساتریل کردن، تولید  جاذب،  
 کرده است.
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 سازی دارو و مواد بهداشتی انبار و محل ذخیره  
آماده  مراکز  و  و  انبارها  بهداشتی  محصوالت  توزیع  و  سازی 

دارویی، به کفپوشی بهداشتی با قابلیت نظافت و استریل شدن  
نیازمندند.   نگهدارآسان  مواد  و  انبار  نوع  به  شده،    ی بسته 

متاوم باشد و بتوانند   ار یبس  ی در برابر ترک خوردف  د یبا  پوش کف
به    د یانبار با  پوشکف  د.کنن  میدما تنظ  د یشد   رات ییخود را با تغ

نیروهای  متاوم باشد تا بتواند در برابر بسیار و  شده ز یتم یراحت
در فضا متاومت    د یتول  کی حرکت مداوم ترافوارده به کف در اثر  

 کند. 
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 نصب و اجرای کفپوش 
در صنایع داروسازی به دلیل اهمیت فرآیند تولید دارو،  

طوالنی وجود ندارد.  امکان تعطیلی خط تولید برای مدت  
از   یکی  نصب،  در  سهولت  و  سرعت  علت  همین  به 

های رزینی بساپلیمر است. بوی  های مهم کفپوش ویژفی 
فرار آلی کم از دیگر مزایای یک کفپوش    ءکم و میزان جز

 شود.  محسوب می   برای این صنایع  مناسب 
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زیرآیند )بتن، موزائیک، 
 سنگ و ...(

آستری 
 )پرایمر(

بادی 
 کوت

یک روکب خودتراز + فل
 رنگی

روکب شفاف 
 محافظ

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  ندارد. همین  وجود 
بازسازی  ها در پروژههزینه   عمل و کم شدن  های 

 شود.  می 
 

8       www.BasaPolymer.com  



  

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

ی آن است. نبود درز، عدم  هزینه کم نگهداری بسیار آسان و  
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 

استفاده نمی از چسب  رزینی  کفپوش  شود،  که در نصب 
ضعیف از  ناشی  جدایب    مشکالت  و  چسبندفی  شدن 

زیر   به  آب  نفوذ  دلیل  به  قارچ  و همچنین رشد  کفپوش 
ی نظافت منظم  کفپوش بروز نخواهد کرد. با رعایت برنامه 

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

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

 کفپوش نخواهد بود. 
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 بسپارسازان ایرانیان )بساپلیمر(
 دفتر فروش

 18، واحد 21تهران، بلوار آیت اهلل کاشانی، بوستان یکم، پالک 
44960014  021 – 44964839  021 – 44966079  021 

Info@BasaPolymer.com 

 مرکز تحتیتات و نوآوری
تهران، بلوار پژوهب، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، مرکز رشد  
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44787129  021- 44787149  021 
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