
 HARDTOP سخت کىىذٌ پًدری سطح بته

 

ایي هحصَل تِ صَرت ته جشیی است وِ تِ رٍش خطه پاضی رٍی تتي تاسُ پاضیذُ هی ضَد. ایي هحصَل 

تزای سطَح تتٌی یىذست صیملی ٍ یا دوَراتیَ تا هماٍهت تاالی هىاًیىی تاال تِ هٌظَر هماٍم ساسی در تزاتز 

در تَلیذ پَدرّای سخت وٌٌذُ گزٍُ صٌؼتی تتي  DoubleConeتىٌَلَصی  سائیذگی ٍ ظزتِ لزار هی گیزیذ.

 خالق سثة ویفیت تِ هزاتة تسیار تاالتز ًسثت تِ سایز هصالح هطاتِ تاسار، گزدیذُ است.

 

 سطح ًْایی تسیار تا دٍام    

 چسثٌذگی تسیار سیاد تا تتي سیزیي   

 تزن خَردگیتذٍى اًمثاض ٍ     

 هماٍم در تزاتز ارتؼاضات استاتیىی، دیٌاهیىی ٍ ظزتِ    

 افشایص هماٍهت فطاری ٍ سایطی    

 اجزای تاالی سزیغ ٍ آساى    

 

 

 

 ٍ هؼاتز پارویٌگْا ، ّا ،وارخاًِ ّا اًثار وفساسی    

 تاضٌذ داضتِ سایص ظذ ٍ سخت وفی هیثایست وِ تتٌی ّای وف ساسی هماٍم    

 سٌگیي تزافیه تا سطَح وفساسی    

 وفپَش ّای هٌمص دوَراتیَ )استوپی( جْت هحَطِ ساسی هٌاطك ضْزی، هسىًَی     

 

 

 

 ویلَگزم تصَرت استاًذارد تؼییي هی ضَد. 5.5تا  3هیشاى هصزف تِ وذرًگ اًتخاتی داضتِ ٍ تیي     

 
 

www.crbeton.ir 

 خًاص ي اثرات

 کاربردَا

 میزان مصرف



 

 تاضذ. 333حذالل تایذ ػیار تتي وف   -1

 تاضذ. 13تا  7اسالهپ تتي وف تایست تیي  -2

 تاضذ. 4َّاسایی تتي وف ًثایذ تیطتز اس   -3

% تاضذ. در صَرت ًیاس اس واٌّذُ ّای آب تتي ّن 53% تا 43تیي هیشاى ًسثت آب تِ سیواى تتي وف تایذ  -4

 چَى رٍاى وٌٌذُ ّا استفادُ ضَد.

 

 

 تِ تستِ .ًواییذ هحصَل ایي اجزای تِ الذام تتي سطح ضذى خطه ًیوِ اس پس ٍ ریشی تتي اتوام اس پس

 .وٌذ راجذب تتي رطَتت تا پاضیذُ ، پاضی خطىِ رٍش تِ تتٌی هماطغ رٍی تز را پَدر ،ًظز هَرد سطح وارتزی

 سطح تِ دستیاتی هٌظَر تِ سپس وزدُ پزداخت هالِ تختِ تا را  سطح ضذُ پاضیذُ پَدر رًگ تغییز هحط تِ

 .ًواییذ پزداخت را ًْایی سطح(ای پزٍاًِ) تزلی هالِ اس استفادُ تا است السم هٌاسة هماٍهت تا یىٌَاخت ٍ صاف

 وطی هالِ اس پس سطح ویَریٌگ ٍ ًگْذاری تزن ایجاد اس جلَگیزی هٌظَر تِ ٍ سطح در السم رطَتت حفظ

 هزطَب را وار سطح رٍی آب ًوَدى اسپزی تا وطی هالِ اتوام اس پس وار ایي تزای . تاضذ هی هْن تسیار ًْایی

 رطَتت ًگْذاری تزای ویَریٌگ هحصَل اس استفادُ درجِ 33اس  تیص هحیط دهای در .ًواییذ آٍری ػول ٍ

 .گزدد هی تَصیِ سطح در هَجَد

تتي ًیوِ خطه پاضیذُ در تتي دوَراتیَ )هٌمص( ًیش پس اس هالِ وطی اٍلیِ تَسط هالِ تلسىَپی، پَدر تز رٍی 

هی ضَد ٍ سپس تا هالِ صیملی پَدر رًگی تز رٍی سطح تتي پزداخت هی گزدد تا سطح رًگی یىٌَاختی حاصل 

 ضَد.

 

 

 

درجِ ساًتی گزاد  33تا  13 دهای در آفتاب هستمین تاتص اس دٍر تِ پَضیذُ سز اًثار در ٍ اٍلیِ تٌذی درتستِ

 .تاضذ هی ًگْذاری لاتلتوذت یىسال پس اس تاریخ تَلیذ 

ویلَیی لاتل ػزظِ تِ هطتزیاى  25ویلَیی ٍ ویسِ وزافت ٍالَتگ  25ایي هحصَل در ًَع تستِ تٌذی سطل 

 هی تاضذ.

 

 

 

 

 وکات فىی

 وحًٌ استفادٌ

 ي بستٍ بىذی شرایط وگُذاری



 
 .ضَد جلَگیزی پَست ٍ چطن تا هادُ ایي تواس اس .تاضذ ًوی هعز سیست هحیط تزای ٍ ًثَدُ سا آتص هادُ ایي

 ٍ هحافظ ػیٌه اس استفادُ وار ٌّگام .ضَد دادُ ضَ ٍ ضست فزاٍاى ضیزیي آب تا چطن تا تواس صَرت در

 .ضَد هزاجؼِ پشضه تِ فَرا ضذى تلؼیذُ درصَرت .گزدد هی تَصیِ دستىص

 

 

 

 

 

 وکات ایمىی

 کالیت روگ



 

 

 

 

 

 

 

 ومًوٍ َای اجرایی



 

 

 گريٌ صىعتی بته خالق

یکىىذٌ مصالح کفپًش َای بتىمجری ي تًلیذ   

 

www.crbeton.ir 

instagram: cretiveconcreteiran   

 

Tel: 09159186195- 09916625615 

http://www.crbeton.ir/

