
WWW.ZHIKAVA.COM

Zhikava
افزودنیهاي بتن، مواد شیمیایی ساختمانی و صنعتی  

Concrete Admixtures

Construction Chemicals & Adhesives

Engineering Coatings & Mortars 

WACKERآلمان                       با دانش فنی و مواد اولیه شرکت

          

INDUSTRIAL
FLOOR

 

بستري استوار و با دوام براي عبور 

و مرور ایمن در طی سالیان طولانی

ژیکا کف

Zhikava

ارائه اي دیگر از ژیکاوا با کیفیت ژیکاوا

اجراي کف پوش هاي بتنی سخت صنعتی، با دوام و پایداري بی نظیر 

در دهها رنگ مختلف

ترمیم و بازسازي سطوح فرسوده و بتن هاي قدیمی کف کارخانجات، 

سردخانه ها و انبارها با ضمانت کیفیت و چسبندگی

تامین مواد کف صنعتی، سـخت کننده کف رنگی و پودر جداکننده 

قالب مخصوص استمپ کانکریت براي همکاران و اکیپ هاي اجرائی 

با کیفیت مشابه نمونه هاي خارجی و قیمت هاي غیرقابل رقابت

سخت کننده و جلادهنده براي بتن هاي جدید و قدیم



ZHIKAKAF

 
WACKER POLYMERS GERMANY 
& AKZO NOBEL ADDITIVES AND 
FORMULATIONS ACCORDING TO 
THE HIGHEST EU & INTERNATIONAL
STANDARDS

Processed with

فرسـودگی و تخریب کف بتنی پارکینگها و کارخانجات 

پدیده اي رایج است که باعث بروز مشکلات زیادي براي

بهره برداران می شود. 

امروزه براي حل این مسائل استفاده از کفهاي صنعتی 

به جاي بتن معمولی مورد توجه و استقبال مهندسین 

و سـازندگان قرارگرفته اســت. این مواد باعث افزایش 

استحکام و زیبایی کف شده و به خاطر مقاومت و دوام

زیاد آن عمر کف چند برابر افزایش می یابد و با اندکی

سرمایه گذاري بیشــــتر در ابتداي کار از هزینه هاي 

هنگفت تعمیرات آینده پیشگیري خواهد شد.

ژیکاکف ملاتی سیمانی حاوي چندین نوع سنگدانه 

سـخت، پیگمنت هاي رنگی معدنی و افزودنی هاي 

شــیمیایی جهت بالا بردن کارپذیري و مقاومت آن 

می باشـد که با اسـتفاده از دانش فنی و مواد اولیه 

 WACKER POLYMERS  شرکت هاي معظم

و AKZO NOBEL ساخته می شود.

این مشکلات عمدتا به خاطر مقاومت ناکافی بتن و عدم

دقت کافی در زمان اجـرا به وجود مـی آید و تبدیل به 

معضــــلی درد سر آفرین و توام با هزینه زیاد همراه با 

تعطیلی محل کار براي رفع آن می گردد.

قابلیت شستشوي آسان

مقاوم در مقابل نفوذ آب و یخ زدگی

مقاوم در مقابل روغن، بنزین و حلال هاي نفتی

ضد سایش، فرسایش، بادوام، بدون تولید گردوغبار

مزایا :

ژیکاکف فقط باید توسـط تیمهاي مجرب و با تجهیزات 

کافی اجرا شود. پس از اجراي بتن کف ( با اسـتفاده از

فوق روان کننده و الیاف تقویتـی) در حالیکه هنوز بتن

خود را نگرفته ژیکاکف به مقدار حداقل 5 کیلوگـرم در

مترمربع بر روي سطح پاشیده شده و سپس توسط ماله

پروانه اي پرداخت شود.

روش و میزان مصرف :

ســاب زدن ژیکاکف پس از چند روز زیبایی آن را چند

برابرکرده و آن را به شکل موزاییک گرانیتی در می آورد  حالت فیزیکی

مشخصات فنی :

رنگ

وزن حجمی

مقاومت فشاري

سختی

بسته بندي

پودر

سیمانی و دهها رنگ متنوع
3 1/5 gr/cm

2 700 kg/cm بیشتر از

8-6 در مقیاس موس

کیسه پلاستیکی 25 کیلوگرمی

ژیکاکف


