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کفپوشکفپوش  اجرایاجرای

نهایی الیه ی

رنگ اپوکسی رویه است که می –
تواند سطحی صاف یا دارای الگوی 

.خاص مانند پوست پرتقالی باشد

سایشی، مقاومت به  مقاومت–
خراش و سختی از این الیه حاصل 
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سطح بتن

الیه آستری یا سیلر

.در بتن نفوذ کرده، باعث اشباع شدن سطح بتن می شود–

.چسبندگی الیه ی بعدی را بیشینه می کند–

چند خود ضخامت ندارد، اما با جلوگیری از جذب،  هر–
.ضخامت الیه میانی باالتری به دست می آید

.وسیله غلتک و تی اعمال می شود به–

میانیالیه ی 

ترکیبی از رنگ اپوکسی و سیلیس دانه بندی –
وزنی سیلیس اضافه % 30عموما . شده است

.می شود

به خوبی به الیه ی آستری چسبیده، پایداری –
.های فشاری و مکانیکی را ایجاد می کند

.به وسیله لیسه ی شانه ای اعمال می شود–

سایشی، مقاومت به  مقاومت–
خراش و سختی از این الیه حاصل 

.می شود



کفپوشکفپوش  اجرایاجرای

بسته به ساختار و ضخامت مطلوب نهایی مقدار مصرف رنگ در الیه های آستری، میانی •
.و رویه متغیر است

.  مقدار مصرف با استفاده از چگالی مواد مصرفی تع�ن می شود•

oگرم  1.4گرم بر سانتیمتر مکعب و رنگ رویه با چگالی  1.9رنگ میانی اپوکسی با چگالی : مثال
ضخامت مطلوب الیه میانی . است% 100جامد هر دو رنگ . بر سانتیمتر مکعب داریم

مقدار مصرف برای یک متر مربع چقدر است؟. میلی متر است 1میلیمتر و الیه رویه 2
ضخامت مطلوب الیه میانی . است% 100جامد هر دو رنگ . بر سانتیمتر مکعب داریم

مقدار مصرف برای یک متر مربع چقدر است؟. میلی متر است 1میلیمتر و الیه رویه 2

:  رنگ میانی. الف

:حجمی که باید پوشش داده شود

V = 2 mm × 1 m2 = 2 × 10-3 m3 = 2 lit

پس اکنون می توان وزن رنگ . حجمی که باید پوشش داده شود برابر حجم مورد نیاز رنگ است
:را محاسبه کرد

M = 2000 cc × 1.9 g/cc = 3800 g (3.8 kg)

.شود افزوده شده محاسبه مقدار این به هدررفت مقدار باید %20 حدود در معموال البته
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کفپوشکفپوش  اجرایاجرای

بسته به ساختار و ضخامت مطلوب نهایی مقدار مصرف رنگ در الیه های آستری، میانی و رویه •
.متغیر است

.  مقدار مصرف با استفاده از چگالی مواد مصرفی تع�ن می شود•

oگرم  1.4گرم بر سانتیمتر مکعب و رنگ رویه با چگالی  1.9رنگ میانی اپوکسی با چگالی : مثال
ضخامت مطلوب الیه میانی . است% 100جامد هر دو رنگ . بر سانتیمتر مکعب داریم

مقدار مصرف برای یک متر مربع چقدر است؟. میلی متر است 1میلیمتر و الیه رویه 2 مقدار مصرف برای یک متر مربع چقدر است؟. میلی متر است 1میلیمتر و الیه رویه 2

:  رنگ رویه. ب

:حجمی که باید پوشش داده شود

V = 1 mm × 1 m2 = 1 × 10-3 m3 = 1 lit

 رنگ وزن توان می اکنون پس .است رنگ نیاز مورد حجم برابر شود داده پوشش باید که حجمی
:کرد محاسبه را

M = 1000 cc × 1.4 g/cc = 1400 g (1.4 kg)

o مقدار آستری مورد نیاز بسته به نوع بتن و تخلخل آن و برای دستیابی به اشباع کامل به
.صورت تجربی تع�ن می گردد
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کفپوش اپوکسی آنتی استاتیککفپوش اپوکسی آنتی استاتیک

 غذایی، صنایع فرمان، های اتاق درمانی، های محیط و ها بیمارستان در استاتیک آنتی اپوکسی کفپوش
 مکان چنین در ساکن الکتریسیته وجود .شود می برده کار به ...و ها حالل فرآوری و نگهداری محل
 ایجاد بر عالوه استاتیک آنتی های کفپوش .برد می باال را انفجار و جرقه ایجاد احتمال حساسی های

 بارهای انتقال با و نماید می فراهم نیز را رسانایی خاصیت ،)شیمیایی و مکانیکی( مقاومتی خواص
  .کند می جلوگیری محل در ساکن الکتریسیته ایجاد از ارت چاه به الکتریکی
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آماده سازی سطح بتن. 1

اعمال آستری یا پرایمر. 2

ترمیم ترک های بتن و پر کردن درزها. 3

اعمال الیه ی میانی . 4

تسطیح و آماده سازی مکانیکی. 5

اعمال الیه ماستیک. 6

نصب شبکه مسی. 7

مراحل اجرای کفپوش آنتی استاتیکمراحل اجرای کفپوش آنتی استاتیک
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نصب شبکه مسی. 7

اعمال پرایمر آنتی استاتیک. 8

اعمال الیه رویه آنتی استاتیک. 9



اجزاء کفپوش آنتی استاتیکاجزاء کفپوش آنتی استاتیک
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الیه میانی 

سطح بتونی

پرایمر

پرایمر آنتی استاتیک

الیه رویه آنتی استاتیک

شبکه مسی



بتنبتن  سطحسطح  سازیسازی  آمادهآماده

همه ی آلودگی ها، ناهمواری ها، . پیش از اعمال هر پوششی، سطح بایستی تمیز و سالم باشد•
.چربی ها، مواد شیمیایی و هر گونه ماده ی خارجی باید از روی سطح برداشته شود

روش های آماده سازی می تواند•

بر اساس سندبالست، سایش و یا 

.اسیدشویی باشد

آب و گرد و غبار و سایر مواد •

حاصل از آماده سازی بایستی به 

.سرعت از روی سطح برداشته شود
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بتنبتن  سطحسطح  سازیسازی  آمادهآماده

استاندارد تمیزسازی سطح برای از بین بردن چربی ها، روغن ها و آلودگی ها•

oSSPC-SP 1

oASTM D4258

oاستفاده از فشار هوا، آب، اسکراب، جارو زدن و وکیوم نیز می تواند پذیرفته باشد.
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بتنبتن  سطحسطح  سازیسازی  آمادهآماده

آماده سازی با دست و وسایل دستی برقی•

oASTM D4259

oبرای سطوح کوچک کاربرد دارد.
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بتنبتن  سطحسطح  سازیسازی  آمادهآماده

آماده سازی مکانیکی•

o ساینده ی الماسه)Diamond Grinding(

.باشد SP6یا  SP5پروفایل به دست آمده می بایست معادل •
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بتنبتن  سطحسطح  سازیسازی  آمادهآماده
آماده سازی شیمیایی•

oاین نوع آماده سازی به عنوان تکمیل کننده آماده سازی مکانیکی است.

o اسید شویی)Acid Etching(

oپاکسازی با کلرین یا قلیا

oشستشو با آب داغ فراوان
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پرایمرپرایمر  اعمالاعمال

سیلر اپوکسی یک ماده ی نفوذکننده ی دو جزیی  است که ویسکوزیته ی بسیار پا�ن •
.و درصد جامد بسیار باال دارد

سیلر یک ماده ی بازدارنده است که از نفوذ رطوبت و مواد شیمیایی خوردنده به •
.سطح زیرآیند جلوگیری می کند

از آنجا�که این ماده تنفس پذیر است از تبخیر شدن رطوبت بتن جلوگیری •
.نمی کند

.طول عمر مفید بتن و ساختار داخلی آن را افزایش می دهد• .طول عمر مفید بتن و ساختار داخلی آن را افزایش می دهد•

.خلل و فرج بیرونی بتن را پر می کند•

.سطح را صاف و ضد گرد و غبار می کند•

.چسبندگی الیه ی بعدی را به سطح افزایش می دهد•

پس از اختالط دو جزء با یکدیگر می تواند با استفاده از رول، قلم مو یا اسپری اعمال •
.گردد

.آماده سازی کامل سطح پیش از اعمال فراموش نشود•

.  گرم به ازای هر مترمربع از سطح می باشد 150میزان مصرف سیلر اپوکسی •
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پرایمرپرایمر  اعمالاعمال
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پرایمرپرایمر  اعمالاعمال

11/1/2017 15



پیش از اعمال کفپوش بایستی ترک های موجود بر روی سطح و درزهای انبساط و هر گونه •
در غیر اینصورت این ناهمواری خود را بر روی الیه ی کفپوش . ناهمواری روی سطح برطرف شود

شود و میزان مصرف کردن با استفاده از گروت اپوکسی انجام می پر عموما این . نشان خواهد داد
.آن وابسته به حجم نقاط ترمیم است

درزهادرزها  کردنکردن  پرپر  وو  بتنبتن  هایهای  ترکترک  ترمیمترمیم
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درزهادرزها  کردنکردن  پرپر  وو  بتنبتن  هایهای  ترکترک  ترمیمترمیم

چگونگی پرکردن ترک ها

پیش از اعمال کفپوش بایستی ترک های موجود بر روی سطح و درزهای انبساط و هر گونه •
در غیر اینصورت این ناهمواری خود را بر روی الیه ی کفپوش . ناهمواری روی سطح برطرف شود

.نشان خواهد داد
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میانیمیانی  یی  الیهالیه  اعمالاعمال

در این مرحله رنگ اپوکسی و مقدار •
محاسبه شده از سیلیس مخلوط و 

.روی سطح اعمال می شود

پیش از اعمال موارد زیر بایستی •
:مورد توجه قرار گیرد
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o باشد% 5رطوبت سطح کمتر از.

o برای سطوح صاف سیستم های
اپوکسی می تواند از ضخامت 

میلی متر  1میکرون تا  500
.طراحی گردد

o برای سطوح زبر و ناصاف
میلی متر 2تا  1ضخامت معادل 

.  در نظر گرفته می شود



میانیمیانی  یی  الیهالیه  اعمالاعمال

o سطوح آسیب دیده باید ابتدا با استفاده از
.تعمیر شود) گروت(زیرالیه های اپوکسی 

o سوراخ ها و ترک ها می بایست با گروت و یا
.مواد مناسب پر گردند

o اتصاالت و شیارها با استفاده از مواد
.مخصوص پر شده باشند

o نسبت های اختالط دو جزء کفپوش رعایت
.شده باشند
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نسبت های اختالط دو جزء کفپوش رعایت 
.شده باشند

o زمان بندی مناسب برای اختالط)POT Life (
اعمال، حباب گیری و راه رفتن بر روی 

.کفپوش رعایت شود

:مناسبزمان بندی نمونه یک 

ساعت 0.5:  زمانبندی اختالط

ساعت 12 :پخت

ساعت 24:  راه رفتن

ساعت 48:  ترافیک متوسط

ساعت 72:ترافیک کامل



آماده سازی مکانیکیآماده سازی مکانیکی

پس از رفع ناهمواری های موجود بر روی الیه میانی، مرحله ی آماده سازی مکانیکی جهت رسیدن •
.  به سطحی یکنواخت اجرا می شود
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اعمال الیه ماستیکاعمال الیه ماستیک

یک الیه ماستیک برروی الیه ی میانی اعمال می شود تا چسبندگی الزم برای نصب شبکه مسی •
. گرم به ازای هر مترمربع از سطح است 200میزان مصرف این ماده.فراهم گردد
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نصب شبکه مسینصب شبکه مسی

 ی نحوه بودن صحیح از اطمینان استاتیک، آنتی های پوشش در ضروری بسیار موارد از یکی•
 بر مسی ای شبکه استاتیک، آنتی پرایمر اعمال از پیش منظور، این برای .باشد می زمین به اتصال

 را زمین و کفپوش بین الکتریکی جریان پیوستگی شبکه، این .گردد می نصب ماستیک الیه روی
   .نماید می تضمین
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 اعمال میکرون 100 از کمتر ضخامت با الکتریکی، رسانای پرایمر یک عنوان به استاتیک، پرایمرآنتی•
    .باشد می سطح از مترمربع هر ازای به گرم 150 پرایمر این مصرف میزان .شود می

اعمال پرایمر آنتی استاتیکاعمال پرایمر آنتی استاتیک
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پس از کامل شدن مراحل پیشین، نوبت به اعمال الیه رویه آنتی استاتیک به عنوان الیه نهایی 
ضخامت این الیه کمتر از یک میلیمتر و میزان مصرف بیشینه آن یک کیلوگرم به ازای . می رسد

.هر مترمربع از سطح است

این الیه دارای خاصیت رسانایی الکتریکی جهت انتقال بارهای الکتریکی به الیه زیرین خود •
.می باشد

.نسبت های اختالط دو جزء کفپوش رعایت شده باشند•

    استاتیکاستاتیک  آنتیآنتی  رویهرویه  الیهالیه  اعمالاعمال
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.نسبت های اختالط دو جزء کفپوش رعایت شده باشند•

، اعمال، حباب گیری و راه رفتن بر روی کفپوش )POT Life(زمان بندی مناسب برای اختالط •
.رعایت شود

:نمونه یک زمان بندی مناسب

ساعت 0.5:  زمانبندی اختالط

ساعت 12 :پخت

ساعت 24:  راه رفتن

ساعت 48:  ترافیک متوسط

ساعت 72:ترافیک کامل

  



استاتیکاستاتیک  آنتیآنتی  اپوکسیاپوکسی  کفپوشکفپوش
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اپوکسیاپوکسی  کفپوشکفپوش  اعمالاعمال  تجهیزاتتجهیزات
غلتک•

لیسه صاف•

لیسه شانه ای•

غلتک هواگیری•
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اپوکسیاپوکسی  کفپوشکفپوش  اعمالاعمال  تجهیزاتتجهیزات
کفش اپوکسی•

دستگاه ساب•

دستگاه وکیوم•
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اپوکسیاپوکسی  کفپوشکفپوش  ویژگی هایویژگی های

PROPERTY
EPOXY 

TOPPINGS
ASSUMPTIONS / 

COMMENTS

Compressive Strength 
(psi) 5,200 Formula Dependent

28

(psi) 5,200 Formula Dependent

Tensile Strength (psi) 2,030 

Tensile Elongation 
(Filled) 3% Aggregate Filled

Bond Strength (psi) >1000 psi Proper Preparation 

Impact Strength (in-lbs) 160 Aggregate Filled

Shore Hardness (D) 75

Aggregate/Liquid Ratio 5 : 1 By Weight



اپوکسیاپوکسی  کفپوشکفپوش  ویژگی هایویژگی های

PROPERTY
EPOXY 

TOPPINGS
ASSUMPTIONS / 

COMMENTS

Service Temperature 180 °F
Normal Operating 

Conditions

Max Temperature 200 °F Brief Excursions
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Max Temperature 200 °F Brief Excursions

Chemical Resistance Excellent

Acid Resistance 140° F

Wear /Abrasion 
Resistance Excellent

Broadcasted 
Aggregate

Crack Resistance
Moderate to 

Good
Epoxy has greater 
tensile elongation

Thermal Shock Excellent



اپوکسیاپوکسی  کفپوشکفپوش  ویژگی هایویژگی های

مقایسه کفپوش های اپوکسی و پلی یورتان•

PROPERTY
EPOXY 

TOPPINGS
ASSUMPTIONS / 

COMMENTS

Application Techniques
Hand or Power 
Troweled, Slurry
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Working Time 30 - 60 minutes Temp Dependent

Cure Times 6-18 Hours Temp Dependent

Ease of Installation Easy to Moderate

Troweling more 
challenging; Slurry 

systems easier

Installation 
Temperatures 38°F - 90°F Various Formulations

Thickness 1/8" - 3/8" Any Thickness 



اپوکسیاپوکسی  کفپوشکفپوش  ویژگی هایویژگی های

مقایسه کفپوش های اپوکسی و پلی یورتان•

PROPERTY
EPOXY 

TOPPINGS
ASSUMPTIONS / 

COMMENTS

Type Resin-Rich 5 : 1 By Weight

For Slurries or 
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Top Coating Optional
For Slurries or 

Aesthetics

Priming Required No (optional)

Life Cycle Excellent

Aesthetics Finishes Shiny Both can be top coated

Cost / SF (Installed) $5.50 - $8.50
Flat or Concrete sloped, 

1/4" Topping

Cost / SF (Installed) $8.00 - $15.00
Sloping to Drain (1/8" in 

10 Feet)



کفپوشکفپوش  ارزیابیارزیابی
بازدید چشمی. 1

در این ارزیابی سطح باید کامال یکدست و . در ارزیابی چشمی سطح اجرا  شده بررسی می شود
.هیچگونه ترک و درزی در روی سطح نباید وجود داشته باشد. یکنواخت باشد

ارزیابی ضخامت. 2

. ضخامت به دو روش ارزیابی می شود

در این روش بخشی از سطح انتخاب و کفپوش اپوکسی از روی سطح برداشته می : آزمون مخرب. الف
.سپس ضخامت اندازه گیری می شود. شود .سپس ضخامت اندازه گیری می شود. شود

در این روش برای جلوگیری از آسیب به کفپوش، مصرف رنگ محاسبه و بر اساس : محاسبه تئوری. ب
بیان % 20با توجه به خطای اندازه گیری در این روش ارزیابی با تقریب . آن ضخامت محاسبه می شود

.می شود
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ارزیابی چسبندگی. 3

.  انجام می شود Pull-Offبا توجه به ضخامت باالی کفپوش اندازه گیری چسبندگی با استفاده از روش 
بر روی کفپوش چسبانده شده، سپس با ) dolly(در این روش قطعات فلزی دایره ای کوچک به نام دالی 

مقدار نیروی الزم بر جدا کردن دالی به عنوان . از روی سطح کنده می شوند Pull-Offاستفاده از دستگاه
.  معیاری از چسبندگی در نظر گرفته می شود
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سختیارزیابی . 4

در این روش دستگاه با توجه به مقدار نفوذ . انجام می شود Shore Dاین ارزیابی با استفاده از دستگاه 
هر چه عدد خوانده شده باالتر . سوزن دستگاه در داخل فیلم کفپوش، مقدار سختی محاسبه می شود

.باشد، مقدار سختی بیشتر خواهد بود
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رسانایی ارزیابی .5

 جریان گیری اندازه و جریان اعمال با دستگاه .گیرد می انجام ولتمتر دستگاه وسیله به ارزیابی این
  .نماید می محاسبه را کفپوشالکتریکی مقاومت میزان عبوری

کفپوشکفپوش  ارزیابیارزیابی
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بدانیمبدانیم  اپوکسیاپوکسی  کفپوشکفپوش  موردمورد  دردر  بایدباید  آنچهآنچه

در هنگام اجرا Pot-Lifeزمان -

-Pot-life  زمانی است که طی آن مخلوط رنگ و سخت کننده به ژل تبدیل می شود و پس از گذشت آن
.مخلوط رنگ دیگر قابل استفاده نخواهد بود

در انبارداری رنگ Shelf lifeزمان -

.زمان مجاز انبارداری رنگ در شرایط استاندارد است-

در هنگام اجرا Over Coatingزمان -

پس از گذشت این زمان آماده سازی مناسب . زمانی که طی آن فرصت دارید تا الیه ی بعدی را اجرا کنید-
.نیاز است

11/1/2017

.نیاز است

برای بهره برداری Full Cureزمان -

.زمانی که الزم است بگذرد تا پس از آن بهره برداری کامل صورت پذیرد-

عملیات خط کشی اپوکسی-

زمان خروج حباب در هنگام اجرا-

.زمانی که نیاز است به پوشش داده شود تا حبابها از داخل آن خارج شوند-

در هنگام اجرا) دما و رطوبت(شرایط محیطی -

شرایط مناسب محیطی بر روی خواص رنگ پیش از اعمال و پس از آن و همینطور ظاهر و خواص نهایی -
.  کفپوش بسیار تاثیرگذار است

36



11/1/2017 37



����ر ق�ه ��ت
 ���د �و را ا�� 

باید ����ه ر�� باید ����ه �وا�ت

11/1/2017 38

 باید ����ه ر�� باید ����ه �وا�ت


	شرکت توسعه پوشش های صنعتی مانا پلیمر 
	اجرای کفپوش
	اجرای کفپوش
	اجرای کفپوش
	کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک
	مراحل اجرای کفپوش آنتی استاتیک
	اجزاء کفپوش آنتی استاتیک
	آماده سازی سطح بتن
	آماده سازی سطح بتن
	آماده سازی سطح بتن
	آماده سازی سطح بتن
	آماده سازی سطح بتن
	اعمال پرایمر
	اعمال پرایمر
	اعمال پرایمر
	ترمیم ترک های بتن و پر کردن درزها
	ترمیم ترک های بتن و پر کردن درزها
	اعمال لایه ی میانی
	اعمال لایه ی میانی
	آماده سازی مکانیکی
	اعمال لایه ماستیک
	نصب شبکه مسی
	اعمال پرایمر آنتی استاتیک
	اعمال لایه رویه آنتی استاتیک 
	کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک
	تجهیزات اعمال کفپوش اپوکسی
	تجهیزات اعمال کفپوش اپوکسی
	ویژگیهای کفپوش اپوکسی
	ویژگیهای کفپوش اپوکسی
	ویژگیهای کفپوش اپوکسی
	ویژگیهای کفپوش اپوکسی
	ارزیابی کفپوش
	ارزیابی کفپوش
	ارزیابی کفپوش
	ارزیابی کفپوش
	آنچه باید در مورد کفپوش اپوکسی بدانیم



