
WWW.ZHIKAVA.COM

داراي تائیدیه از ستاد فناوري نانو

تولیدات نانویی ژیکاوا

Zhikava

ZHIKA NANO

نانو ژیکابام

عای قکاري یکی از نیازهاي اولیه و اساسی در هر ساختمان است. با

توجه به سختی استفاده از عای قهاي پایه قیري کاربرد نانو ژیکابام 

مزایاي زیادي به همراه خواهد داشت: 

  مقاومت بالا

 طول عمر بالا

 سهولت استفاده

UV خاصیت آنتی باکتریال و مقاوم در برابر اشعه 

عدم رشد جلبک و باکتري در استخرها و منابع آب

 امکان اعمال مستقیم ملات و چسبهاي ساختمانی بر روي آن

مناسب براي منابع آب شرب. داراي تائیدیه بهداشتی از 

آزمایشگاه همکار وزارت بهداشت
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ZHIKA NANO

نانو سمنتکس

ملات آماده مصرف سمنتکسF در دو رنگ سفید و خاکستري کاربردهاي

متعددي دارد، با این ملات علاوه بر کارهاي تعمیراتی، کارهاي زیر را نیـز 

م یتوان انجام داد، که مـزیت آنتـی باکتـریالـی آن در مواردي که به این 

ویژگی نیاز باشد به خوبی قابل استفاده خواهد بود.

 

 عای قکاري نماي جانبی ساختمانها 

(آنتی باکتریال در مناطق مرطوب با بارش هاي زیاد)

 سقف و دیوارهاي استخرها (ترجیحا نوع آنتی باکتریال)

 جایگزین مناسب گچ در مناطق مرطوب و در معرض شستشو، 

سقف حمام و سرویسهاي بهداشتی و آشپزخانه 

 پوشش راه پله ها و کنار پله ها که مدام در معرض ریزش آب 

و شستشو قرار دارند

آ ببندي منابع آب کشاورزي



Zhika Nano

نانو ژیکاوا

نانو ژیکافام

استفاده از رنگ و رن گآمیزي یکی از ابزارهاي با کیفیت در زیباسازي 

نماي داخلی و خارجی ساز هها است، رنگ پایه سیمانی ژیکافام به 

دلایل زیر مزایاي زیادي براي شما به همراه خواهد داشت.

شرکت ژیکاوا با سه دهه تجربه و حضـور مســتمر در صنعت شیمیایی 

ساختمان توانســته است به عنوان برندي شناخته شده و مورد اعتماد 

در حوزه صـنایع شـیمیایی ســاختمان در بازار ایران و منطقه فعالیت 

نماید.
جهت جلب اعتماد مصــــــــــــرف کنندگان همواره کوشید هایم تا 

گواهینام هها و تاییدی هها مورد نیاز را از مــراکــز معتبـــر مانند اداره 

استاندارد، ستاد نانو و مراکز دانشـــــگاهی دریافت داریم تا بتوانیم با 

محصــوالت ب یکیفیت و گواهینام ههاي ب یاعتبار مقابله نماییم. مرکز 

توانمند تحقیق و توسـعه شـرکت با بکارگیري مواد و فناوري هاي نانو 

در تولیدات خود موفق به اخذ تاییدیه نانو از ســـــــتاد فناوري نانوي 

ریاست جمهوري براي تعدادي از تولیدات خود شده است.

برخی از محصولات داراي تائیدیه ستاد نانو:

ژیکامیکروسمنت و ژیکاتکس

در سبک نوین معماري ظهور ابزارها و مصـــالح نوین تحولی شگرف در 

نما و دکوراسیون داخلی ایجاد کرده است و استفاده از ژیکامیکروسمنت

به جاي محصولات قدیمی مورد استقبال زیادي قرار گرفته است. 

استفاده ساده و کاربردي

چسبندگی و دوام بسیار زیاد

مقاومت بالا در مقابل رطوبت

UV ثبات رنگ در مقابل اشعه

 بسیار خوشکار وانعطا فپذیر و بدون درز

قابل اعمال در طرح هاي متفاوت و متنوع 

 تنوع کاربرد بر روي سطوح سیمانی و گچی

مناسب براي نماي داخلی و خارجی ساختمان

قابل استفاده در استخر، حمام و تمامی سطوح مرطوب

تمامی سطوح و دیوار ههایی که در معرض عوامل جوي و 

شستشوي زیادي هستند مانند راه پل هها، پارکین گها، لابی ساختما نها

مزایاي ژیکامیکروسمنت و ژیکاتکس

نانو ژیکاپوند (پودر بندکشی)

اولین و تنها دارانده نشــان استاندارد ملی در ایران، مناسب استفاده در 

سرویسهاي بهداشتی، حمام و آشپزخانه، استخر، سونا، جکوزي و سطوح

داخلی و خارجی ساختمان، مکا نهاي عمومی، بیمارستا نها و اتاق عمل

مزایاي نانو ژیکاپوند

رنگ ثابت

مقاومت مطلوب در مقابل سایش و مواد شوینده متداول

داراي خاصیت آنتی باکتریال که با توجه به شیوع بیماریهاي 

همه گیر در اوضاع کنونی بسیار مورد اهمیت است.

چسبندگی بسیار بالا و عدم پوست هشدگی

قابل استفاده روي سطوح مختلف مانند گچ، سیمان، آجر و ...

عدم تغییر رنگ در مقابل تابش آفتاب(به دلیل استفاده از رنگدان ههاي معدنی)

خاصیت آنتی  باکتریال که براي اسـتفاده در استخرها، سطوح داخلی 

و خارجی خصوصا در مناطق مرطوب شمالی و جنوبی کشور مناسب 

است و از رشد قارچ و کپک جلوگیري م یکند.

نماســازي ســاختمان چه از نظر عملی و چه از نظر تئوري جاي  کار 

بسیاري دارد که استفاده از محصولات نوین با دوام بالا توانسته رویکرد

نوینی در این زمینه پیش روي معماران قرار دهد.


