
 

 

 یاصل یکاربردها
 ساماا  با  آب نساتت باا مالت و بتن ساخت 

 پایین
 مالت کارایی زما  افزایش 
 مالت در خامری حالت افزایش 
 آب جابب درصا  باا پلمااری موزاییک ساخت 

 پایین
 ایویتره یساخت  پمش هایبتن برای مناسب 
  آنتمک سنگ و مصنوعی سنگ تولم 
 اکسپوز یا نااخوش هایبتن ساخت 
 مالت و بتن کنن گی پر خاصمت افزایش 
  ایویتره پوشکف و دیوارپوش تولم 
 پلماری هایگچ تولم  برای مناسب  

 مصرفمقدار 
 مصاانوعی ساانگ رزیاان مصاار  مقاا ار بهتاارین
 ساماا  وز  درصا  ۹٫۰ تاا ۱٫۰ باازه در یونمکس
 ممزا  ب  توج  با محصول این مصر  ممزا . است

 محاسات  نماز مورد روانی و مقاومت آب، کاهن گی
 ناو  با  توجا  با ماده این مصر  ممزا . شودمی

 در مثاال برای. شود زیاد یا کم است ماکن مصالح
 مصار  ممازا  ساام ، ساماا  از اساتااده صورت
 هایساند ان  از اساتااده صورت در و رودمی باالتر
 . یاب می کاهش مصر  ممزا  تر،گوش  گرد

 سنگ تولم کنن گا  برای مصر  ممزا  بهترین
 رزین گرم ۵۰۰ معاوالا  پلماری، موزاییک و مصنوعی
 کملوگرم ۱۰۰ ازای ب  یونمکس مصنوعی سنگ
 .است خاکستری سماا 

 روش مصرف
 نکات ب  بای  مصنوعی سنگ رزین مصر  جهت
 :شود توج  زیر
 اضااف  مخلوط ب  سماا  از بع  بای  حتااا  رزین 

 .شود

 با  بعا  و شاود رقما  آب باا رزیان است بهتر 
 .گردد اضاف  مخلوط

 کااهش ماالت آب ممازا  رزین، کرد  اضاف  با 
 با  حا  از بمش آب افزود  از بای  لبا یاب ،می

 آب دچاار باتن یا مالت تا شود جلوگمری مالت
 .نشود ج اش گی و ان اختدی

 مزایا
 با  نساتت درصا  ۴۵ تا بتن مقاومت افزایش 

 ثابت روانی در معاولی بتن
 روانای در درص  ۴۰ تا مالت مصرفی آب کاهش 

 ثابت
 ممکروسااملمس، بااا هازمااا  کاااربرد قابلماات 

 پوزوالنی مواد سایر و بادی خاکستر
 زمستا  در مالت و بتن گمرش زما  تسریع 
 هاقالب ترسریع کرد  باز 
 سماانی هایمالت در هوا حتس از جلوگمری 
 مالت و بتن اولم  مقاومت افزایش 
 باال ق رت و پایین مصر  دوز 
 پالست سانت و موزاییک کنن هبراق 
 مصنوعی سنگ و موزاییک دوام افزایش 

 هایی است؟افراد و پروژه مناسب چه یونیکس
 تاام برای یونمکس مصنوعی سنگ رزین یماده

 پلماری، موزاییک مصنوعی، سنگ تولم کنن گا 
 ای،ویتره موزاییک پالست، سانت آنتمک، سنگ

 ب  و گچی محصوالت ها،پوشدیوار ها،کاپوش
 محصوالت تاام تولم کنن گا  برای کلی طور
 صورت ب  ک  گچ یا سماا  پای  یساخت پمش
 .است مناسب شون ،می گمریقالب گریریخت 

 

 

 ®یونیکس
 رزین سنگ مصنوعی

 مصنوعی سنگ مالت کارایی و زمان خمیری حالت افزایش

 

  در موزاییک پلیمری و سنگ مصنوعیافزایش مقاومت فشاری و خمشی 
 و کاهش نفوذپذیری بتن و مالت کاهش مقدار آب به سیمان 
  هازمان باز کردن قالبسرعت بخشیدن به 
 افزایش مقاومت بتن در سنین اولیه 
  (کیلوگرم سیمان 100گرم به ازای  500)قدرت باال و مقدار مصرف پایین 
  مالت کاراییزمان افزایش 
  در مالت حالت خمیریافزایش 

 موزاییک و پالست سانت انوا  تولم  برای مناسب بسمار محصولی باال آب کاهن گی با ،UNIX یونمکس مصنوعی سنگ رزین
 و بتن فشاری و خاشی مقاومت افزایش باعث است، هاکنن ه روا  ابر یخانواده از ک  مصنوعی سنگ رزین. است پلماری
 کارایی زما  مالت، کنن گی پر خاصمت افزایش بر عالوه محصول این .شودمی دیواره و کف بتنی مصنوعات آب جبب کاهش
 ایجاد مالت در ک  خوبی خامری حالت با هاچنمن و ده می مالت با کرد  کار برای( بمشتر  اسالمپ حاظ)  تریطوالنی

 .شود تولم  تریباکمامت و ترمتراکم محصوالت شودمی باعث کن ،می
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