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 چرا باید کف های بتنی را پوشش داد؟

 محافظت از رطوبت و مواد شیمیایی

 
 باران و رطوبت هوا•
 روزانهشوینده مواد •
 قلیاها•
 اسیدها•
 تولیدو مواد شیمیایی فرآیندهای روغن ها •
 

 از فرسایش مکانیکیمحافظت 
 

 ضربه ها○
 فشار ناشی از حرکت افراد و ماشین  آالت○
 ترک خوردن و شروع فرسایش○

 

10/17/2018 2 



 چرا باید کف های بتنی را پوشش داد؟

 جلوگیری از سریدن
 

 کم کردن رطوبت•
 کم کردن شرایط لیز شدن•
 

 زیباسازی سطح
 

 فراهم آوردن سطحی براق و زیبا•
 توانایی ایجاد طرح بر روی سطح•
 توانایی ایجاد فام های رنگی گوناگون•
 

 شستشوپذیری و افزایش زمان بهره برداری
 

 یکدست و یکنواخت برای از بین بردن آلودگی ها و هدایت فاضالبسطح •
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 چرا باید کف های بتنی را پوشش داد؟
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 (، باران اسیدیCO2 ،SO2)بتن در اثر حمله اسیدی  pHکاهش 
 حضور یون کلراید

برای مثال در اثر یخ  )
 (زدایی با نمک

 ایجاد برفک بر روی سطح جذب رطوبت توسط بتن

خوردگی آرماتورهای  
 فوالدی

تخریب و فرسایش  
 بتن



 چرا باید کف های بتنی را پوشش داد؟

 مثالی از روش تخریب شدن بتن 
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 کفپوش های اپوکسی

 اپوکسی چیست؟
 

به یک پلیمر (  Crosslinking)یک مایع پلیمری که می تواند در اثر واکنشهای شیمیایی پخت 
 .جامد تبدیل شود

 

10/17/2018 6 



 کفپوش های اپوکسی

اپوکسی 
 
ویژگی های مکانیکی عالی 
پایداری شیمیایی بسیار خوب 
چسبندگی عالی 
پایداری گرمایی بسیار باال 
عایق الکتریکی بسیار خوب 
بهداشتی 
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 کفپوش های اپوکسی

 قابلیت اعمال در بازه ی گسترده ای از دماهای محیطی•
 قابلیت اعمال آسان•
 Pot-lifeزمان مناسب •

 (روز 1قابلیت راه رفتن بر روی سطح بعد از )خشک شدن مناسب زمان •
 ضربه پذیری باال•
 مقاومت خمش خوب•
 مقاومت باال به تنش های مکانیکی •
 پایداری شیمیایی بسیار خوب •
 (Seamless)قابلیت ایجاد مفپوش های یک پارچه •
 قابلیت تنظیم سرعت پخت شدن•
 حساسیت پایین به رطوبت هنگام پخت•
 چسبندگی بسیار خوب به انواع بتن•
 طول عمر بسیار باال•
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 کفپوشهایاپوکسی

مقاوم به آتش گرفتگی 
جلوگیری از تخریب شیمیایی و مکانیکی بتن 
جلوگیری از تخریب بتن در اثر رفت و آمد افراد و وسایل نقلیه 
مقاومت به لکه پذیری و ترک خوردگی 
تنوع رنگ و طرح و قابلیت اعمال بر روی انواع سطوح 
کاهش زمان صرف شده برای نگهداری کف 
کاهش هزینه های نگهداری و شستشوی کف 
فراهم آوردن محیطی تمیز و زیبا 
ایجاد براقیت و باال بردن روشنایی محیط و کاهش مصرف انرژی 

 (کم شدن مجروحیت های ناشی از لیزخوردگی)باال بردن راندمان کارگران 
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 ساختار  کفوش سه الیه نمادین
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 سطح بتن

4 mm 

 الیه آستری یا سیلر

300- 500 g/m2 

 mPa.s  5000گرانروی زیر 

 الیه ی میانی

 g/mm2 2700و مقدار   2mmضخامت 

 mPa.s  2000گرانروی زیر 

 نهایی الیه ی

 g/mm2 2700و مقدار   2mmضخامت 

 mPa.s  2000گرانروی زیر 

پوشش سطح با استفاده از سیلیس به 
و اندازه ذرات   1000g/m2مقدار 

 mm 0.7تا  0.2



 مراحل اجرای کفپوش

 آماده سازی سطح بتن. 1
 اعمال سیلر یا آستری به همراه سیلیس. 2
 اعمال الیه ی میانی . 3
 اعمال الیه نهایی. 4
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 آماده سازی سطح بتن

 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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 آماده سازی سطح بتن

 آماده سازی مکانیکی
 
 (Diamond Grinding)ساینده ی الماسه •
 (Scarifying)شیارزنی •
 شات بالست•
 (Crack Chasing)ترک زنی •
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 آماده سازی سطح بتن

 آماده سازی شیمیایی
 

ماده سازی مکانیکی است
 
ماده سازی به عنوان تکمیل کننده ا

 
 .این نوع ا

 اسید شوی  ی(Acid Etching) 

پاکسازی با کلرین یا قلیا 

ب داغ فراوان
 
 شستشو با ا
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 آماده سازی سطح بتن

 روش های تکمیلی
 
 آماده سازی با شعله•
 دستگاه های فشار باالی هوا یا وکیوم برای از بین بردن آب های روی سطح•
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 آماده سازی سطح بتن

 ملزومات و استانداردهای آماده سازی
 

پس از آماده سازی بایستی ارزیابی کامل صورت گیرد. 
سطح بایستی در تمام نقاط صحیح و سالم باشد. 

  اندازه گیریpH ضروری است. 
اندازه گیری رطوبت سطح ضروری است  . 
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 آماده سازی سطح بتن

لودگی ها
 
 استاندارد تمیزسازی سطح برای از بین بردن چربی ها، روغن ها و ا

SSPC-SP 1 

ASTM D4258 

ب، اسکراب، جارو زدن و وکیوم نیز می تواند پذیرفته باشد
 
 .استفاده از فشار هوا، ا
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 آماده سازی سطح بتن

ماده سازی بالستینگ
 
 ا

SSPC-SP 13 

ASTM D4259 

 استفاده از دستگاه های مجهز به 

 Blastracچرخ های گردشی مانند 
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 آماده سازی سطح بتن

 (ICRI)موسسه بین المللی تعمیر بتن 
 ماده سازی سطح بتن برای (: 03732 پیشتر با شماره) 1997-310.2راهنمای فنی شماره

 
انتخاب و تعیین روش ا

 سیلرها، پوشش ها و ک فپوش های پلیمری 

ماده سازی با توجه به پروفایل زبری سطح
 
 تعیین سطح ا

 شامل پنل های مختلف سطح(CSP1-CSP10 )برای مقایسه است. 
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 آماده سازی سطح بتن

 موسسه بین المللی تعمیر بتن(ICRI) 
CSP3  تاCPS5 برای کفپوش ها استفاده می شود. 
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CSP 3 – Light shotblast 

 

 

CSP 5 – Medium shotblast 

 

 



 آماده سازی سطح بتن

 موسسه بین المللی تعمیر بتن(ICRI) 
CSP3  تاCPS6 برای کفپوش ها استفاده می شود. 
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CSP 6 – Medium scarification 

 

 



 آماده سازی سطح بتن

آماده سازی با دست و وسایل دستی برقی 

ASTM D4259 

 .برای سطوح کوچک کاربرد دارد
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 آماده سازی سطح بتن

آمادهسازیبااسید
 

ASTM D4260 

 عاری باشد... در این روش سطح باید از سیلر، پوشش، چربی، روغن و. 
اسیدهای مورد استفاده عبارت از هیدروکلریک، سولفوریک، فسفوریک و سیتریک می باشند. 
اسیدهای مورد استفاده پس از اتمام فرآیند باید کامال برداشته شوند  . 
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 اعمال پرایمر

 سیلر اپوکسی یک ماده ی نفوذکننده ی دو جزیی  است که ویسکوزیته ی بسیار پایین 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 آنجاییکه 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. 
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. 
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 اعمال الیه پرایمر
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 اعمال کفپوش اپوکسی

پیش از اعمال کفپوش موارد زیر بایستی مورد توجه قرار گیرد: 
 

 باشد% 5رطوبت سطح کمتر از. 
 میلی متر طراحی  1میکرون تا  500برای سطوح صاف سیستم های اپوکسی می تواند از ضخامت

 .گردد
 میلی متر در نظر گرفته می شود2تا  1برای سطوح زبر و ناصاف ضخامت معادل  . 
 تعمیر شود( گروت)سطوح آسیب دیده باید ابتدا با استفاده از زیرالیه های اپوکسی. 
سوراخ ها و ترک ها می بایست با گروت و یا مواد مناسب پر گردند. 
اتصاالت و شیارها با استفاده از مواد مخصوص پر شده باشند. 
نسبت های اختالط دو جزء کفپوش رعایت شده باشند. 

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

10/17/2018 27 



 (الیهنهایی)اعمالکفپوشاپوکسی
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 ویژگیهایکفپوشاپوکسی
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PROPERTY 
URETHANE 

CEMENTS 

EPOXY 

TOPPINGS 

ASSUMPTION

S / 

COMMENTS 

Compressive Strength 

(psi)  11,000   5,200  Formula Dependent 

Tensile Strength (psi)  1,800   2,030  

Tensile Elongation 

(Filled) N/A 3% Aggregate Filled 

Bond Strength (psi) N/A >1000 psi Proper Preparation  

Impact Strength (in-

lbs) 120 160 Aggregate Filled 

Shore Hardness (D) 85 75 

Aggregate/Liquid 

Ratio  4.75 : 1  5 : 1 By Weight 



 ویژگیهایکفپوشاپوکسی

مقایسه کفپوش های اپوکسی و پلی یورتان 
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PROPERTY 
URETHANE 

CEMENTS   

EPOXY 

TOPPINGS 

ASSUMPTIONS / 

COMMENTS 

Service Temperature 212 °F 180 °F 

Normal Operating 

Conditions 

Max Temperature 400 °F (Hot Oil) 200 °F Brief Excursions 

Chemical Resistance Excellent Excellent 

Acid Resistance 180 °F 140° F 

Wear /Abrasion 

Resistance Excellent Excellent 

Broadcasted 

Aggregate 

Crack Resistance Moderate 

Moderate to 

Good 

Epoxy has greater 

tensile elongation 

Thermal Shock Good Excellent 



 ویژگی های کفپوش اپوکسی

مقایسه کفپوش های اپوکسی و پلی یورتان 
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PROPERTY 
URETHANE 

CEMENTS   

EPOXY 

TOPPINGS 

ASSUMPTIONS / 

COMMENTS 

Application Techniques 

Hand or Power 

Troweled, Slurry 

Hand or Power 

Troweled, Slurry 

Working Time 10-20 Minutes 30 - 60 minutes Temp Dependent 

Cure Times 4-8 Hours 6-18 Hours Temp Dependent 

Ease of Installation Difficult to Moderate Easy to Moderate 

Troweling more 

challenging; Slurry 

systems easier 

Installation Temperatures 55°F - 80°F 38°F - 90°F Various Formulations 

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



 کفپوش اپوکسی صنعتی
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 کفپوش اپوکسی صنعتی
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 کفپوش اپوکسی پارکینگ
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 کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک
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