
رامیککاربرد رزین های اکریلیک پایه آب در صنعت ساختمان، شوینده ،کاشی و س

آلن اوهانیان: ارائه دهنده 



معرفی شرکت سیماب رزین

اکریلیکهایرزینکنندگانتولیدبزرگترینازیکیرزینسیمابشرکت
شروع1368سالازراخودفعالیتکهباشدمیایراندرآبپایهامولسیونی

ورشدروندنساجیصنعتهایرزینتولیدبا70دههدرشرکتاین.کرد
توانستهفعالیتوکارسال30ازبیشبااینکونمودآغازراخودتوسعه
رزینودادهقرارخودپوششتحتراشماریپردستیپایینصنایعاست
.نمایدتولیدوتامینراصنایعایننیازموردهای



صنایع تحت پوشش  



انواع رزین های اکریلیک پایه آب

خالصکریلیکا
رزین.شوندمیدادهنمایشACاختصاریصورتبهوشدهسنتزمختلفمونومرنوعچندترکیبیاوآکریلیکمونومرنوعیکپلیمریزاسیونازهارزیناین
چسبندگیاستازنیکههاییپوششساختدرودارندمتنوعیهایویژگیخودساختاردرمختلفهایآکریالتازاستفادهتنوعبهتوجهباخالصآکریلیکهای
چوبچسبغذایی،صنایعنبافته،منسوجاترنگ،ساختمان،مانندصنایعیدرهایرزیناین.شوندمیاستفادهباشندداشتهباالسختینیزوزیرینسطحبهباال

.دارندکاربردغیرهو

استایرناکریلیک
رزین هایبارزویژگی.میشونددادهنمایشST/ACصورتبهومیشوداستفادهاکریلیکمونومرهایواستایرنمونومرازهارزینازنوعاینپلیمریزاسیوندر

انواعباسازگاریمختلف،سطوحبهباالچسبندگیمناسب،کششیاستحکاممطلوب،انعطاف پذیریفرابنفش،اشعهقلیا،آب،برابردرمقاومتآکریلیکاستایرن
اینکاربردشترینبی.کرداشارهغیرهوحالل هاانواعباسازگاریپرکننده ها،ورنگ دانهنگهداریباالیتوانشدن،خشکازپسشفاففیلمتشکیلپرکننده ها،

.باشدمی...وکاشیچسبها،عایقانواعساختمانی،هایچسببتن،بندآبساختمان،خارجوداخلهایرنگمانندساختمانصنعتدرهارزین

اکریلیکوینیل
هموپلیمرهای.میشونددادهنمایشVA/ACصورتبهومیشوداستفادهاکریلیکمونومرهایواستاتوینیلمونومرازهایرزینازنوعاینپلیمریزاسیوندر

نساجی،جملهازیعیصنادرتولیدیاکریلیکوینیلکوپلیمرهایرزین.دارندمختلفزیرآیندهایبهخوبچسبندگیبرابرآب،درخوبیمقاوتاستاتوینیل
.دارندپالستیکهایرنگوچوبچسبانواعپارچه،چاپصنعت،بافتبیمنسوجات



کاربرد رزین های اکریلیک استایرن در صنعت ساختمان

استایرناکریلیکهایرزینفردمنحصربههایویژگی
باالمکانیکیمقاومت•
مناسبآبیمقاومت•
باالشیمیاییمقاومت•
نوربرابردرباالمقاومت•
(خوریپیگمنتوفیلرخوریخواصافزایش)باالمولکولیوزن•

سنتزروش
امولسیونیپلیمریزاسیون



عایق سفید بام

:معرفی
ت که از مواد پلیمری و  محصول نوعی پوشش آب بندکننده اساین .می باشدهای بام پوشش جهت و آب بند جایگزین برای ایزوگام بهترین یا رطوبتیسفید بامهای عایق

.دهدو کامالً آب بند روی سطح تشکیل می کاالستیالیه ای شدن پس از خشک و االستومری بر پایه آب ساخته شده 

:فنیمشخصات
.ودمیشساختمانداخلدمایکاهشباعثومیکندجذبکمترینوردارد،کهسفیدیرنگبدلیلرطوبتیعایقباشد،باالساختمانبیروندمایاگر•
.دارندتریصرفهبهقیمتماندگاریشانبهتوجهباایزوگامهاخالفبرپلیمریعایقهای•
.نداردوجودبودنشان،خزهضدوقارچضدکپک،ضدخاصیتبدلیلپلیمریعایقهایدیدهآسیببخشهایدرکپکوقارچرشدامکان•
.نمیشودامبپشتزدگینموهاالیهدیگربهآبنفوذباعثوبودخواهدمحلهماندرصرفاآبنفوذببیند،فیزیکیآسیبپلیمریعایقهایازبخشیاگر•



ویژگی ها

پذیریتنفس•

بنفشماورایاشعهبرابردرمقاوم•

سریعشدنخشکزمان•

اشتعالقابلغیر•

پیستولهوغلتکمو،قلمباسریعوآسانآمیزیرنگاجرای•

هاحاللانواعبرابردرمقاوم•

زیستمحیطباسازگاروبوبدون•

R-3020



آب بند بتن

:آب بند پلیمری •
قیروسنتیهایقعایبرایمناسبیبسیارجایگزینکهباشندمیاکریلیکهایرزینپایهبرکنندهمحافظتپوششنوعیپلیمریهایبندآب

ایجادسازهبایقوپیونداجرا،ازپسوبودهداراراحتیبهرادوغابنوعهردرترکیبقابلیت.میشوندرنگبیکامالسطحرویاجراازپسوهستند
.باشدمی(چوبوآهنحتی)سطوحانواعدرعالینفوذدارایوکرده



ویژگی ها

کاربردرفع نفوذپذیری و آب بندی مقاطع مورد •

زیرکارقدرت چسبندگی بسیار زیاد به سطوح •

زیادپذیری بسیار انعطاف توانایی ازدیاد طول و •

قابلیت پل زدن روی ترک های مویین•

مقاومت زیاد در برابر یخ زدگی•

غیرآلیاستحکام بســیار عالی در برابر مواد قلیایی و محلول اسیدهای •

(شودروزه اجرا 3پوششهای متداول که اجرای آنها نیاز به خشک شــدن کامل بتن دارند، میتوان بدون استفاده از پرایمر بر روی بتن برخالف )سهولت اجرا •

عدم جلوگیری از تنفس بتن•

ضد جلبک و خزه•

مقاوم در برابر اشعه فرابنفش•

غیر سمی و غیر قابل اشتعال•



کاربردها

آب بند بتن و مخازن بتنی•

آب بند استخر•

ضدآب کردن سرویس های بهداشتی•

ایزوالسیون آب نما ها و بام باغ ها•



اجراوفرموالسیون

:فرموالسیون

(استایرناکریلیکمعموال)اکریلیکرزین•

(دهندهغلظت)تیلوز•

آب•

کلسیمکربناتمانندفیلر•

کپکضد•

PN-703ماننددهندهنفوذ•

اجرا

(باموپشتاستخر)غلتک•

(نماآبوبهداشتیهایسرویس)موقلم•

(استخروبتنیمخازن)پیستوله•

R-4255

R-7225



:آبپایهممبرانوکیومچسبانواع

یورتانپلی•

اکریلیک•

:فرموالسیوناساسبروکیومهایچسببندیطبقه

(فرموالسیوندرهاردنرنیازمند)جزئیدو•

(استشدهکپسولهفرمولدرونهاردنر)جزئیتک•

:اکریلیکپایهبرممبرانوکیومهایچسبهایویژگی

قویاولیهچسبندگی•

مناسبچسبندگیستحکاما•

MDFوPVCسطوحبهمناسبچسبندگی•

مناسبحرارتیمقاومت•

خوبشدنخشکسرعت•

شیمیاییمقاومت•



فرموالسیون چسب های وکیوم ممبران پایه آب اکریلیک

دراکریلیکینتزیسرزین هایواستاتوینیلاتیلناستات،وینیلهمگنامولسیونساختبااکریلیکپایه یبروکیومچسب های
.میشوندتهیهآب

آبپایهاکریلیکوکیومهایچسبفرموالسیون•
(استاتوینیلرزین+آبپایهاکریلیک)رزین•
(چسبپایداری)امولسیفایروسورفکتانت•
کفضد•
بیوسایدها•
استاتیکآنتی•
شعلهبازدارنده•
(چسبندگیبهبودوهزینهکاهش)پرکننده•
عرضیاتصاالتکنندهایجادعوامل•
(چسبندگیافزایشوموادسختیکاهش)سایزرپالستی•

R-1183

R-83

R-183



فوق روان ساز بتن

معرفی•

ساختبرایکهیباشدمکربوکسیالتپلیمانندمصنوعیپلیمرهایپایهبربتنقدرتمندهای افزودنیازبتنکنندهروانفوق
اساسیاهشکبابتنیساختوگیرشنظرازنرمالشرایطدرومیگیردقراراستفادهموردشوندهمتراکمخودوکارابتن

.استشدهفرموله باالنسبتاًاولیههایمقاومتخصوصاً هامقاومتکلیهافزایشوسیمانبهآبنسبت



فوق روان 
ساز بتن

ات لیگنوسولفون
و نمک های 

آن ها

پلی 
کربوکسیالت 

استر

پلی 
کربوکسیالت 

اتر

تارانواع فوق روان ساز بتن بر اساس ساخ



ویژگی های فوق روان ساز بتن برپایه پلی کربوکسیالت 

افزایش  
مقاومت 
مکانیکی

کاهش نسبت  
آب به سیمان

افزایش  
اسالمپ



نحوه مصرف روان ساز در بچینگ صنعتی

وشدهبترکیماسهوشن،صنعتیبچینگدربتنساختمرحلهدر
ازسپ.می شوداضافهآنبهآبشدید،استهالکازجلوگیریبرای
هبآنافزودنوبتنکنندهروانکردناضافهامکانمرحله،این

اضافهیبتنمخلوطبهسیماننیزنهایتدر.داردوجودبتنیمخلوط
اشیدبداشتهنظردر.گرددبتنقواموچسبندگیموجبتامی شود

.استلوبمطبسیارکنندهروانازاستفادهبتن،یکنواختخروجبرای



نماهای مینرال
:نمای مینرال

استمقاومومدرنتزیینیپوششیکمینرالنمای
ماین.داردرامختلفسطوحدراستفادهقابلیتکه

رمر،ممانندمعدنیریزه هایسنگازمتشکلمینرال
دریمعدنمواداین.استکوارتزوسیلیسگرانیت،
ردمقاومموادورزین هاطبیعی،رنگ هایباترکیب

ب ترکیکننده هاروانوبنفشماورایاشعهبرابر
ستدخصوصیبهویژگی هایبهبتوانتامی شوند

لوط مخآبازمشخصیمقداربارامینرالنمای.یافت
موردسطوحرویراآمدهدستبهمالتومی کنند

ی سازیسفارشقدرتبهتوجهبا.می گیرندکار بهنظر
حیسطنوعهردرراآنمی توانمینرال نمایترکیب

.بستکاربهبتنوگچچوب،جملهاز

R-4410

R-3020



نمای مینرال

مزایای استفاده از نمای مینرال

اجراسرعت باال در •

اقتصادیبه صرفه بودن از نظر مقرون •

کوارتزمقاومت باال در برابر نور خورشید به دلیل داشتن دانه های معدنی طبیعی و مقاوم مانند •

متنوعباال در رنگ ها و مدل های بسیار قابلیت سفارشی سازی •

مختلفقابلیت استفاده در سطوح با اشکال و جنس های •

سیمانچشم انداز و نمای ظاهری بسیار زیباتر در مقایسه با گچ و •

مناسبدارای خاصیت ارتجاعی و کشسانی •

در فرموالسیونبه کار بردن مواد آنتی استاتیک  با مقاوم در مقابل جذب گرد و غبار •



EPS ,XPSنماهای مدرن 

EPSمدرننما• ,XPS

کهاستمقاومومدرنتزیینیپوششیکنمااین
نماهااین.داردرامختلفسطوحدراستفادهقابلیت

انیت،گرمرمر،مانندمعدنیریزه هایسنگازمتشکل
وین هارزباترکیبدرکههستندکوارتزوسیلیس

روانوبنفشماورایاشعهبرابردرمقاوممواد
به هایویژگیبهبتوانتامی شوندترکیب کننده ها

مقدارباراXPSوEPSنمای.یافتدستخصوصی
دستبهمالتومی کنندمخلوط آبازمشخصی

اعمالنظرمورداستایرنپلیفومرویراآمده
درنشدخشکازبعدنظرموردفومسپس.میکنند
.میشودطراحیودادهبرشدلخواهاشکال



EPS ,XPSنماهای مدرن 

نصب و اجرای سریع و راحت برای کاهش زمان پروژه•

مقرون به صرفه بودن از نظر اقتصادی•

مقاوم در برابر اشعه های مضر، باران اسیدی و یخ زدگی•

قابلیت سفارشی سازی باال در رنگ ها و مدل های بسیار متنوع•

عایق حرارتی برای جلوگیری از هدر رفتن انرژی•

عایق رطوبتی قابل استفاده در مناطق مرطوب•

وزن کم و مقاوم در برابر آسیب های زلزله•

قابلیت استفاده در سطوح با اشکال و جنس های مختلف•

چشم انداز و نمای ظاهری بسیار زیباتر در مقایسه با گچ و سیمان•

دارای خاصیت ارتجاعی و کشسانی مناسب•

مقاوم در مقابل جذب گرد و غبار•

ویژگی ها



EPS ,XPSنماهای مدرن 

نحوه آماده کردن
فرآیندباالدمایدرسپس.میشوندادهشستشوباالفشارتحتآبباسپسوشدهآسیاب....ودولومیتکوارتز،گرانیت،سیلیس،شاملنظرموردسنگپودرابتدا

نظرمدهایافزودنیوشدهاختالطمیکسردرابه2نسبتبه(استایرناکریلیک)موردنظرهایرزینهمراهبهحاصلهسنگپودرسپس.میشودانجامشدنخشک
پلیفومطحسرویشدنآمادهازپسحاصلهمالت.میشوداضافهمالتبهاختالطحیندرترتیببه...وسازرواناستاتیک،آنتیکپک،ضدیووی،آنتیمانند

.میشودانجامدهیشکلفرآیندبعدواعمالنظرمورداستایرن

R-5050

R-4410

R-3020 خواص رزین های نما
چسبندگی خوب روی فوم پلی استایرن•
فیلرپذیری مناسب•
مقاومت آبی مناسب•
پیگمنت خوری خوب•
مقاومت جوی مناسب•



خمیر درزگیر یا ماستیک

درزگیرخمیر

هبودارندکاربردخانهداخلدربیشترهاخمیراین
میمترراسادههایشکافودرزهامیتوانآنهاوسیله

نصببتونهعنوانبهخمیرهااینهمچنین.کرد
ودگیچسبنخاصیت.میشونداستفادهنیزشیشه

.دارندفلزو،پالستیک،چوبگچبهخوبیسازگاری

ردرزگیدراستفادهموردرزینهایویژگی
باالکشسانیواالستیسته•

بتنوسرامیکفلزوهایزیرآیندبهمناسبچسبندگی•

باالفیلرخوری•

مناسبآبیمقاومت•



صنعت شوینده

غلظت دهنده

اپاسیفایر

رزین های  
اکریلیک در 
هصنعت شویند

دیسپرسانت 



صنعت شوینده

کوپلیمر اکریلیک 
مالئیک

کوپلیمر 
اکریلیک

خواص و ویژگی ها
آبسختی یون های به جذب کمک •
پارچهجلوگیری از برگشت پذیری لکه بر •
عالیدیسپرس کننده •
جلوگیری از رسوب یونهای سختی آب برروی الیاف پارچه•
افزایش نرمی و لطافت لباس ها•
نه کاهش خوردگی روی دیواره ماشین لباس شویی و کاهش هزی•

تعمیر و نگه داری 

دیسپرسانت



اپاسیفایر

اکریلیک استایرن•

کاربردها

پشت پوشی در مایع دست شویی و لباس شویی•

مات کننده در مایع لباس شویی و دست شویی•

ویژگی ها

پایداری در سیستم های کاتیونی و نانیونیک•

ولافزایش پایداری امولسیون و پشت پوشی قابل قب•

فرموالسیونافزایش پایداری رنگ و اسانس در •

غیر سمی و بدون مونومر آزاد•

قابلیت از بین بردن بوی بوی نامطبوع•

عملکرد عالی در دوز مصرف پایین•

غلظت دهنده

اکریلیک خالص•

کاربردها

افزایش غلظت و ویسکوزیته در انواع شوینده•

ویژگی ها

پایداری در سیستم های کاتیونی و آنیونیک•

افزایش ویسکوزیته•

افزایش پایداری امولسیون •

افزایش پایداری رنگ و اسانس در فرموالسیون•

غیر سمی و بدون مونومر آزاد•

عملکرد عالی در دوز مصرف پایین•



صنعت کاشی وسرامیک

روان سازدوغاب

آلی

پلی کربوکسیلیک اسید

معدنی

کاالگون یا هگزا متا فسفات سدیمسدیم تری پلی فسفاتسدیم سیلیکات



روان ساز بر پایه پلی کربوکسیلیک اسید

ساختار
داسیکربوکسیلیکپلیخنثینمک•

اسیدکربوکسیلیکپلیآمونیوم•

هاویژگی
باالمولکولیجرم•

باالکنندگیدیسپرسقدرت•

باالدماییپایداری•

محصولمکانیکیپایداریافزایش•

دوغابویسکوزیتهتنظیموکاهش•

رسخاکانواعباسازگاری•

باالpHدرخوبعملکرد•

کاربرد
یمهندسوصنعتیهایسرامیکسازروان

آلومیناپایهبرسرامیکیهایگلوله•

وفوالدصنعتبرایمهندسیهایسرامیک•
گریریخته

بهداشتیچینیسازروان
بهداشتیهایسرویسچینی•

سازروانانتخابهایمعیار
قیمت•

پایداری•

عملکرد•



روان سازهای شرکت سیماب رزین برای صنعت کاشی و سرامیک

روان ساز های شرکت سیماب 
رزین

D-156 DN-100 D-400 D-100






