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میکروسمنت
محصولی جدید و سازگار با محیط زیست که در مصارف تزئینی بسیار
پرکاربرد است .این محصول به سروت درزها و شکاف را پوشش می دهد و
راه حل شیک و وملی برای پوشش و تزئین سحوع بزرگ مانند دیوار ،کف،
س ف ،آشپزخانه ،حمام ،اتاق های مرطوب و استخر است .پوششی چندجزیی
که سححی طبیعی و مناسب با طرع بتن را فراهم می کند .میکروسمنت
جنبه زیبایی دارد و از لحاظ باربری اابلیت تحمل بارهای سازه ای را ندارد.
میکروسمنت اابلیت اجرا در سحوع ومودی و اف ی را فراهم نموده است .در
سحوع بارسری می توان با سه شیوه مختلف ومل نمود:
 -1اجرا مست یم بر روی س ف (یا سایر سحوع بارسری)
 -2اجرا برروی تایل های گچی سبک ،سیمانی سبک و کناف
 -3اجرا بر روی وراه ها و پوسته های بسیار نازک
میکرو سمنت پو ش شی تزئینی و ترکیبی بر پایه سیمان ،سنگدانهای سیلی سی ،رزین های پودری و مایع و سایر افزودنی های دیگر ا ست .مح صولی منا سب برای
فضااهای درونی و بیرونی و اابلیت کاربرد بر روی ساحوع ومودی ،اف ی و بارساری اسات .ساحی نهایی میکروسامنت بدون درز و نگهداری و تمیز نمودن آنها به
ر احتی انجام می شود .میکروسمنت پوششی بسیار متنوع در طرع و رنگبندی است .بنابراین با توجه به استفاده از مصالی طبیعی در میکروسمنت و فرمورسیون
خاص سحی نهایی این محصول طبیعی ،مدرن و کالسیک به نظر می رسد.
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قابلیت اجرا از  2mmتا  5mmعالوه بر افزایش فضای
ساختمان موجب کاهش وزن مخصوص ساختمان از
طریق جایگزینی

سیستم های کفسازی نظیر

سرامیک ،موزاییک و  ....می شود .عالوه بر آن ،مواد
بکار گرفته شده در اجرای میکروسمنت موجب
قابلیت اجرا بر روی کلیه سطوح ساختمانی از جمله
سطوح بتنی ،گچی ،کاشی ،چوب ،سرامیک،
پالسترها ،پالستیک ،موزاییک و تایل های OSB
شده است .به عبارت دیگر در اجرای میکروسمنت
نیازی به تخریب سطوح قبلی نیست و این عمل عامل
اصلی صرفه جویی در هزینه و زمان در هنگام استفاده
از میکروسمنت است .تنوع در رنگ بندی و طرح از
مزیت های مهم میکروسمنت است.

میکروسمنت در واقع بسیاری از موانع دستیابی به سطح جدید و بدون درز را فراهم می کند.
کاهش وزن ،عدم وجود درز ،قابلیت اجرا برروی تمامی سطوح منحنی ،عدم نیاز به قالب بندی،
سطحی با قابلیت اکسپوزیت بیشتر ،سرعت عمل در اجرا (تا  01برابر نسبت به شیوه های
معمول) و عدم نیاز به تهیه اتصاالت از مزیت های مهم میکروسمنت است .عالوه بر این ،سطوح
اجرا شده با میکروسمنت فاقد لغزش است و ایده آل برای محیط هایی هستند که کودکان،
سالخوردگان و بازدید کننده های بسیار و بارهای ترافیکی باال حضور خواهند داشت.
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میکرو سمنت ب سته به مکان مورد ا ستفاده
در هشت تیپ مختلف به شرح زیر تولید می شود:
 -0میکروبیس :این محصول مناسب برای
تسطیح سطوح و فراهم نمودن شرایط
مناسب برای اجرای سایر محصوالت
میکروسمنت است.
 -2میکروفلور :این محصول به دلیل ساختار
نسبتا زیر خود محصولی مناسب برای اجرا بر
روی کف و سطوح است.
 -3میکرووال :این محصول به دلیل ساختار
بسیار ریز و نرمی که دارد مناسب برای
تسطیح و اجرا بر روی سطوح فاقد تردد و
غیر باربر مانند دیوارها است.

موارد مصرف میکروسمنت:
 -0محیط های دکوراتیو
 -2ویالها ،مناطق تفریحی
 -3محیط های تجاری
MICROCEMENT TEXTURE

 -4محیط های تفریحی
 -5رستوران ها ،کافه ها ،مغازه ها و هایپرمارکت ها
 -6سرویس های بهداشتی ،حمام و ...
 -7باشگاه های ورزشی
 -8دکوراسیون داخلی
 -9قطعات بتنی پیش ساخته
 -01پوشش قطعات چوبی ،پالستیکی و فلزی
 -00پوشش ورقه های پلی استایرن منبسظ شده ( )EPSیا یونولیت ها
 -02ساخته قطعات دکوراتیو
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ویژگی ومزایای میکروسمنت»
 -0تنوع رنگی
 -2چسبندگی فوق العاده به سطوح
 -3انع طاف پذیری باال-م ناسببب برای سببطوح
انعطاف پذیر
 -4سطحی یکنواخت و بدون درز
 -5منسب برای سطوح داخلی و خارجی
 -6طرح بندی مختلف
 -7مقاومت باال در برابر نفوذ آب
 -8سهولت اجرا
 -9نفوذ ناپذیری باال
 -01غیر لغزنده
 -00صرفه اقتصادی
 -02بدون گرد و خاک و ریزش
 -03بدون نیاز به تجهیزات خاص در اجرا
 -04دوستدار محیط زیست
 -05فینیشینگ کامال طبیعی
 -06قابلیت اجرا به صورت چندرنگی ()Multicolor
 -07مقاومت سایشی ،ضربه پذیری و مقاومت شیمیایی باال
 -08منحصر بودن طرح در هر اجرا -به دلیل اجرا دستی
 -09قابلیت اجرا بر روی سطوح بتنی ،فلزی ،چوبی ،سنگ م صنوعی ،گرانیت ،کا شی ،کا شی
پرسالن ،پالستیک ،یونولیت ،پالستر ،رندرها ،سطوح گچی و .....
 -21بدون نیاز به تخریب سطوح قبلی-کاهش زمان
 -20بدون افزایش بارگذاری بر سازه ،ضخامت  2الی  3میلیمتر
 -22نگهداری و تمیزی سهل-مقاومت در برابر مواد شوینده
 -23بدون فضای رشد و ایجاد قارچ و باکتری
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MICROCEMENT


High Quality

 Flame-Retardant
 Durable
 Water Proofing

 فیزیکی و شیمیایی میکروسمنت،خصوصیات فنی
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خصوصیات فنی ،فیزیکی و شیمیایی میکروسمنت

کاربرد و نحوه استفاده از میکروسمت

 -0آماده سازی سطح
بخش های سست ،آسیب دیده ،تخاخل زیاد و سایر
سطوح سست بایستی رفع شود .سطح آماده سازی
شده بایستی سفت و محکم و عاری از هرگونه
سطوحی باشد که چسبندگی را به خطر بیاندازد.
توصیه می شود ،این عمل با استفاده از روش های
مکانیکی نظیر چکش های برقی ،واتر جت ،سندبالست
و  ...انجام گیرد.
سطح بایستی عاری از هرگونه روغن ،گازوئیل ،مواد
عمل آوری ،مواد عالی و  ...که باعث تضعیف
چسبندگی میشود باشد .قبل از اجرای میکروسمنت
ابتدا ترک های سطحی و سازه ای را با استفاده از
میکروبیس ترمیم نمایید.

خصوصیات
رده م اومتی
پایه
حالت فیزیکی
رنگ
𝒌𝒈⁄
)
چگالی حجمی (
𝟑𝒎
درصد خشک
م دار یون کلر
رنگ میکروسمنت در حالت
تازه
نسبت اختالط
𝒈𝒌
چگالی مخلوط ( 𝟑 ) ⁄
𝒎
اسیدیته
دمای کارپذیری (℃)
زمان کارپذیری (℃)+21
زمان گیرش (دای ه)
م اومت فشاری ()MPa
م اومت در برابر کربناتسیون
جذب موئینه
مدول ارستیسیته
م اومت چسبندگی
م اومت سیکل ذوب و
یخبندان
حرارت خشک شدگی
م اومت هوازدگی
م اومت در برابر آتش
ومل آوری
سمی  /غیرسمی
بسته بندی

نتیجه
R2,R1
سیمان
پودر
مختلف
1221

استاندارد
EN 1504-3
-

111
کمتر از  1012درصد
مختلف

EN 1015-17
-

 22تا  31درصد وزنی ترمیم
کننده میکروسمنت
201

-

بیش از 12
 +7تا +32
 01دای ه

-

اولیه
نهایی
 1روزه
 7روزه
 20روزه

OK

01
101
11
22
32

کمتر از 102
27
بیش از 2
بیش از 2
بیش از 2
بیش از 2
A1
Self cure
غیرسمی

EN 12190
EN 13295
EN 13057
EN 13412
EN 1542
EN 13687/1
EN 13687/4
EN 13687/2
EN 13501-1

 21کیلوگرمی

 -2آماده سازی میکروسمنت
اختالط میکروسمنت بایستی با رزین میکروسمنت و آب صورت گیرد .مقدار مصرف رزین میکروسمنت  21درصد وزنی میکروسمنت می باشد .در
حین همزدن آب و رزین با دور آهسته به آرامی با یکدیگر ترکیب شوند و سپس میکروسمنت به آرامی اضافه شود .از اضافه نمودن یکباره
میکروسمنت به آب خودداری شود .زیرا در این حالت امکان کلوخه شدن و اختالط نا مناسب و غیریکنواخت وجود دارد .سرعت اختالط از  511دور
بر دقیقه بیشتر نشود .سعی شود به منظور عدم به دام افتادن حفرات هوا سطح باالیی پروانه همزن در زیر سطح میکروسمنت باشد.
اختالط حداقل  5دقیقه صورت گیرد و تا زمان دستیابی به مخلوطی همگن و یکنواخت ادامه یابد .عمل اختالط به منظور ممانعت از ورود هوای
اضافی و کاهش خصوصیات مکانیکی میکروسمنت با دور پایین صورت گیرد .بعد از اختالط اولیه به مدت  01الی  05دقیقه به محصول استراحت
دهید و سپس مجدد اختالط نمایید.
به منظور جلوگیری و جبران انواع انقباض در این محصول از افزودنی های ضد انقباض استفاده شده است.
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 -3اجرا
با استفاده از ماله و بدون قالب بندی در سطح ابتدایی تا ضخامت  3میلیمتر میکروسمنت را اعمال نمود .به
منظور اطمینان از عملکرد کامل این محصول بایستی از یک الیه توری فایبرگالس استفاده کرد .در صورت
نیاز به اجرای الیه دوم قبل از سخت شدگی نهایی الیه قبل ،الیه جدید بایستی اجرا شود .در دمای 23
درجه سانتیگراد این زمان حدود  4ساعت است.
در شرایطی که سطح زیر کار هموار نباشد ،بایستی پس از اجرای توری ،میکربیس با ضخامت  2الی 3
میلیمتر اجرا شود و سپس میکروسمنت بر روی آن اعمال گردد .به منظور محافظت از سطح در برابر نفوذ
آب ،اشعه ماورابنفش و افزایش مقاومت سایشی استفاده از تاپ کوت بر پایه آکریلیک و پلی یورتان الزم
می باشد .فینیشینگ کار بسته به انتخاب مشتری ظاهری مات ،شفاف و نیمه مات دارد.
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تفاوت میکروسمنت با سایر شیوه های بتن اکسپوز:

تفاوت میکروسمنت با بتن پولیشی ،تایل های بتنی اکسپوز در وزن
محصول ،شیوه نصب ،سروت اجرا ،ودم درز ،اسکلت بندی و االب بندی
خالصه می شود .ضخامت این محصول در حدود  2تا  2میلیمتر است در
حالی که ضخامت سایر محصورت بتن اکسپوز از ابیل بتن پولیشی و تایل
های بتنی اکسپوز در حدود  3الی  2سانتی متر می باشد.

تفاوت میکروسمنت با سایر پوشش های با ضخامت کم:


پوشش های با ضخامت کم نظیر کفپوش های اپوکسی در گروه پلیمرهای ترموستینگ
( ) Thermosettingدسته بندی می شوند .این پوشش ها در نهایت دارای سححی براق می باشند که
احتما زرد شدگی آنها بسیار است.



میکروسمنت  ،بتن و کف های سیمانی هم جنس جنس هستند و از نظر وملکردی سازگاری بیشتری با
یکدیگر دارند .در نتیجه بر پایه رزین نیست و حباب زایی و زردگرایی ندارد.



با توجه به سیمانی بودن پایه میکروسمنت این محصول اابلیت اجرا در سحوع بیرونی را دارد در صورتی
که پوشش های اپوکسی در م ابل تابش اشعه ی  UVم اومت خود را از دست می دهد.



والوه بر موارد ذکر شده در فوق از لحاظ ایمتی بسیار ااتصادی تر و در زمان کمتری اجرا می شود.



والوه بر این ،ماهیت انعحاف پذیری میکروسمنت استعداد ترک خوردگی را کاهش می دهد .به ونوان
مثال ،مشتریان می توانند طول ومر ،دوام و یک کفپوش سخت را انتظار داشته باشند.
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توصیه ها و پیشنهادات در خصوص میکروسمنت:
•

از میکسرهای با دور بیش از  rpm500استفاده نکنید.

•

از افزودن هرگونه ماده و با هر هدفی به میکروسمنت خودداری شود.

•

تمامی درزهای انبساطی و اجرایی با ترمیم کننده ویژه پر شود.

•

درزهای کنترلی را با استفاده از مواد مناسب پر نمایید تا با ممانعت از نفوذ آب مانع از تخریب از در اثر سیکل های ذوب و یخبندان باشد.

•

از اجرای میکروسمنت بر روی آب ایستا و در زمان هایی که انتظار بارش کمتر از 02ساعت می رود ،خودداری شود.

•

به منظور کنترل خصوصیات مقاومتی ،انقباض ،نفوذپذیری و  ...از افزودن آب اضافی به میکروسمنت خودداری شود.

•

هنگامی که دمای هوا باال است ،میکروسمنت را ابتدا در زیر سایه خنک نموده و سپس استفاده نمایید.

•

در هوای سرد میکروسمنت را در محیطی با دمای بیش از  21درجه سانتیگراد نگهداری نمایید.

•

بر روی سطوح حاویی آزبست اجرا نشود.

•

میکروسمنت تازه اجرا شده را از وزش باد و تابش مستقیم آفتاب و سایر نزوالت جوی محافظت نمایید.

•

این محصول نیاز به عمل آوری ندارد.
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