
Zhikava

ژیکاوا
پیشرو در ارائه جدیدترین فن آور يهاي 

مواد شیمیایی ساختمان در ایران

Zhikava

With WACKER POLYMERS Know-How & Material

ژی کاسیلر مایعی است بی  رنگ که به داخل سطح نفو ذ کرده و باع ثکم شدن 

جذب آب می شود.

میزان مصرف :

UV

 این نوع اثر مشهودي روي سطح کار نداشته و تنها آن را کمی براق تر م یکند.

  پایه حاللی بدون تشکیل فیلم

حالل این سیلر آب م یباشد ولی عملکرد آن کامال مشابه نوع پایه حاللی است

و براي محی طهاي بسـته و سرپوشیده که بوي حال لهاي نفتی تا مدتها در آن 

باقی م یماند بسیار مناسب است.

(F نوع) پایه حاللی با تشکیل فیلم

پایه آب

توجه :

سیل رهاي پایه حاللی با رن گهاي پالستیکی واکنش شیمیایی دارند بنابراین 

براي این نوع رنگها حتما از سیلر پایه آب استفاده کنید.

چربی زداي بسیار قوي مخصوص سطوح بتنی و اپوکسی سال نهاي تولید، 

انبارها، تراشکار يها، مکانیک یها، آشپزخان ههاي صنعتی 

          

به عنوان واکس براي تمیز کردن و محافظت داشبورد اتومبیل، لوازم 

چرمی و چوبی، مبلمان منزل، کفش و کیف 

           

ژیکاسیلر (واترپروف نما)

                                                        

اجازه تنفس به سطح زیر کار و خارج شدن بخار آب

جلوگیري از کثیف شدن سریع سطح 

جلوگیري از شوره زدن آجر و بتن                         

                                  

مزایا :

یک فیلم نازك و شفاف اکریلیکی مقاوم در برابر اشعه       برروي سطح تشکیل 

و عالوه بر محافظت فیزیکی و شیمیایی حالت جالي رنگ روغن به آن می دهد.

بسته بندي :

چسب بتن (ژیکالاتکس)

چسب بتن محصولی بر پایه رزی نهاي آکریلیک استایرن بوده و کامال ضد  آب 

است.

 

                                           

ژیکاکلین (چربی زداي قوي)

بسته بندي :

با ژیکاکلین م یتوان سطح موتور ماشین را شست و تمام روغن و چربی روي موتور

را از بین برد.  

محصـــول ژیکاکلین را بر سطح ریخته و پس از چند دقیقه با برس دستی روي 

سطح بکشید تا زمان یکه کف آلوده به چربی در سط ح کار مشاهده شود، سپس با

آب شستشو نمایید.   

روش مصرف :

میزان مصرف :

بسته بندي :

2ml/m200-300

ژیکاواکس

به عنوان تمیزکننده براي تمیزکردن هودهاي شیش هاي، ماکروفر، قطعات 

آلوده اتومبیل

به عنوان روغن براي روانکاري لوالي دربها، قفل، لوازم برقی، چرخ خیاطی 

و ابزارهاي صنعتی 

بسته بندي :

از این محصول جهت آب گریز کردن نماهاي خارجی ساختمان مانند سطوح 

سیمانی، بتنی، سنگ، آجر، سفال و انواع بتن سبک استفاده می شود.

ژیکاسیلر در سه نوع مختلف تولید م یشود:

2gr/m150 - 300

ظروف 1، 4 و 20 لیتري

محصولات پرمصرف ژیکاوا براي عموم

جهت مصرف به هر پیمانه چسب 2  الی  3 پیمانه آب اضافه نموده و مالت را 

با آن درست کنید.

ظروف 1، 4 و 20 لیتري

ظروف 0/4، 1 و 4 لیتري

ظروف 0/4، 1 و 4 لیتري

WWW.ZHIKAVA.COM

ژیکافام پوششــی است رنگی بر پایه سیمان و تقویت شده با رزی نهاي 

اکریلیک استایرن که ضمن تامین نیاز رنگی و زیباسازي باعث محافظت

و افزایش عمر بتن نیز می شود.

ژیکافام

ژیکافام پوششی اقتصادي براي زیباسازي نماي ساختمان، قطعات بتنی

و جدول است و عالوه بر داشتن رن گهاي زیبا به علت چســبندگی به 

بتن الی هاي ضدآب، رطوبت و مواد مخرب بتن تشکیل می دهد. ژیکافام

تنها با یک الیه اجرا توسط قلم مو یا پیستوله سطح کار را پوشش داده

و به علت همجنس بودن با بتن پوسته نمی شود.

ژیکافام مناسب شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب ( نواحی شمالی و 

جنوبی ایران) بوده و برخالف رن گهاي پالسـتیکی و کنیتکس هرگز 

پوسته نمی شود.

ظروف  4 و 20 کیلوييبسته بندي :

2gr/m 800 - 200میزان مصرف :

از بین بردن چربیهاي سر سخت خانه، گاز، هود، کابینت، ظروف وکف آشپزخانه

مطابق با استاندارد ملی 13568 و 20111 غذا و دارو



ژیکابام (عایق رطوبتی پودري)

WACKERآلمان                       با دانش فنی و مواد اولیه شرکت

          

نسل جدید عای قهاي رطوبتی ساختمان که تنها کافی است آن را با

آب مخلوط کرده و با قلم مو و یا تی الستیکی بر روي سطح زیرکار

بکشــید تا پس از چند ساعت خشـــک شده و سطحی نفوذناپذیر 

تشکیل دهد.                                                 

 آب بندي استخر و منابع آب، سروی سهاي بهداشتی، حمام و 

بارا نگیر آشپزخانه، دیوارهاي 
دیوار باران گیر : اجراي دوالیه عمود بر هم ژیکابام روي دیوار

میزان مصرف :                          1/5 

                       

بندکشی موزائیک پشت بام، پارکینگ، حیاط : ابتدا بند موزائی کها را با 

فرز خالی کرده و ژیکابام را فقط در داخل درز موزائیک بریزید.                             

             

بسته بندي : 400 گرمی، 1 -2 - 4 - 20 کیلوگرمی           

چس بهاي کاشی پودري

 چسب کاشی ژیکافیکس 4000   

مناسب نصب سرامیک گرانیتی و کاشی دیوار               

طبق دستور مصرف، آب اضافه کرده و کامال مخلوط نمائید. چسب را 

با کاردك شان هدار بر روي سطح کار اعمال نموده  وکاشی را بچسبانید. 

  بسته بندي : کیسه هاي 20 کیلوگرمی  

 میزان مصرف : 5-3 کیلوگرم به ازاي هر متر مربع  

محصولی آماده مصرف جهت بندکشی دور وان و دستشویی، بندکشی

کاشی، سرامیک، سنگ و آجرهاي نما که براي مصرف فقط آب به آن

اضافه می شود. به دلیل استفاده از افزودنیهاي شیمیایی و رنگدان ههاي

معدنی این ماده در مقابل رنگ پـریدگـی، تـرك خوردگـی و نفوذ آب 

بسیار مقاوم است.

  بندکشی و آب بندي الي درز کاشی ها 

 رنگ آمیزي و آب بندي سقف هاي شیروانی و ایرانیتی

عایقکاري و ض د زنگ کرد نکف و بدن هکولر و ورقها يگالوانیزه و فلزي

 آببندي و محافظت پاشنه در بهاي چوبی سروی س بهداشتی و حمام

 چسباندن کاشی و سنگ هاي لق شده پله

 چسباندن قطعات یونولیت به یکدیگر و بر روي دیوار

  چسب سازگار با سیمان و گچ براي افزایش چسبنگی مالت

با اجراي یک الیه ژیکابام روي یونولیت، مالت سیمانی و گچی به 

راحتی روي آن می چسبد

موارد مصرف :

روش اجرا :

سرویس هاي بهداشتی، حمام، آشـپزخانه : یک الیه توري بر روي کف 

قرار داده به گون هاي که 10 سانتیمتر از توري بر روي دیوار قرارگرفته و 

ژیکابام را در دوالیه عمود برهم روي آن اجرا کنید.

2kg/m

استخر و منابع آب : ابتدا کن جهاي کار را با مالت پل یتکس ماهیچ هکشی

کرده و سـپس زیر کار را با توري و مالت سـمنتکس بپوشـانید. سـپس 

ژیکابام را در دو الیه عمود بر هم روي آن اجرا کنید.

2kg/m 2 - 1/8میزان مصرف :          

2kg/m 2ضریب مصرف :           ژیکابام
2kg/m1/5 سمنتکس

ژیکابام را با 30 در صد آب مخلوط نمایید. ضخامت مناسب جهت الیه 

عایق 2-1 میلیمتر می باشد که م یبایست در چند الیه پس از خشک

شدن الیه قبلی انجام شود.

اجراي ژیکابام بر روي ایزوگام، قیرگونی و آسفالت به دلیل عدم سازگاري 

تن شهاي انبساطی و انقباضی، به جز در موارد لک هگیري توصیه نم یشود. 

در بندکشی با ژیکابام، مواد ریخته شده در اطراف  کار را قبل از خشک 

شدن پاك کنید.

نکات مهم :

 چسب کاشی ژیکافیکس 6000 

  

در دو رنگ سفید و خاکســـتري مناسب استفاده در داخل و خارج 

ساختمان، کف، دیوار، استخر، نصب انواع کاشی، سنگ، قرنیز، بلوك 

شیشه اي، سرامیک هاي گرانیتی، کاشی هاي پرسلن در ابعاد بزرگ

مناسب نصب همه نو عکاشی و سرامیک درکلیه سطوح داخلی و خارجی

چسب کاشی سرام فیکس

روش اجرا :

                                 

میزان مصرف :            

بسته بندي :   450 گرمی، 2،  5 و 25 کیلوگرمی

2gr/m200 - 500

 چسب کاشی ژیکافیکس 2000

مناسب نصب سنگ و سرامیک کف               

6962644958

ژیکامین (چسب تقویتی ملات و دوغاب کاشیکاري)

یک افزودنی تقویتی شامل چندین نوع مواد شیمیایی و چس بهاي ساختمانی 

براي باال بردن چسبندگی و کارپذیري مالت کاشیکاري و دوغاب نصب سنگ

پاکت 5 کیلوییبسته بندي :

پلی تکس یک ملات تعمیراتی یک جزئی پایه سیمانی و تقویت شده با الیاف 

پلی پروپیلن و رزی نهاي پودري محلول در آب م یباشــــد. این ملات داراي 

قدرت چسبندگی بسیار زیاد، مقاومت زیاد در مقابل سیک لهاي سرما و گرما، 

ترك خوردگی و حملات مواد شیمیایی و نمک ها می باشد. 

سمنتکس ملاتی آماده مصـــــــرف بر پایه سـیمان، سـیلیس دان هبندي شده و 

افزودن یهاي مختلف جهت بهبود خصوصیات آن مانند کارپذیري، چسبندگی به

سطح زیرکار، مقاومت مکانیکی و شیمیایی م یباشد. این ملات براي کلی هکارهاي

تعمیراتی، پرکردن شکستگ یهاي بتن و ماهیچه کشـی مناسب است. سمنتکس 

داراي پیوستگی و همگنی زیادي بوده و بدون نیاز به آب اضافی به سرعت سیال

شده و به علت داشتن انبساط جمع نم یشود و به خوبی در درزها و شکافها نفوذ

کرده و چسبندگی زیادي ایجاد م یکند.

پلی تکس (ملات تعمیراتی)

سمنتکس (ملات تعمیراتی)

بسته 25 کیلوییبسته بندي :

بسته 25 کیلوییبسته بندي :

بالا بردن چسبندگی ملات به سرامیک هاي پرسلانی و گرانیتی

نصب سنگ و سرامیک، سنگ آنتیک و مصنوعی و موزائیک به روش 

سنتی در نما و کف

موارد مصرف :

پل یتکس و سمنتکس هم به صورت ریزدانه و هم به صورت درشت دانه تولید

م یشود. (ریزدانه براي ضـخام تهاي زیر یک سـانت یمتر و درشـت دانه براي 

ضخام تهاي باالي یک سانت یمتر مناسب م یباشد.)

دوغاب آماده (پودر بندکشی ژیکاپوند)

آنتی باکتریال
Antibacterial


