
Advanced Solutions

(خدمــات مهندسى - بازرگانى) 

ــر  مقاوم سازى افزـی

 محصوالت و خدمات مقاوم سازى 
(مقاوم سازى پیشرفته با  و ...) 



 (Glass Wrap) الیاف شیشه

 (Carbon Wrap) الیاف کـربن

مشخصات محصول 
الیاف کربن که از قرارگیرى فایبرهاى کربن در راستاى طولى و الیاف کربن که از قرارگیرى فایبرهاى کربن در راستاى طولى و 
عرضى تشکیل شده است، در دو نوع تک جهته و دوجهته 
موجود مى باشد. این الیاف در پروژه هاى مقاوم سازى و بهسازى 
لرزه اى سازه ها بسیار پر کاربرد مى باشد و در مواردى نظیر 
افزایش بارگذارى، تقویت لرزه اى، مقاوم سازى سازه هاى آسیب 
دیده، رفع نقص ها و خطاهاى طراحى و ساخت، تغییر سیستم 
سازه اى، تغییر کاربرى و افزایش طبقات مورد استفاده قرار    
مى گیرد. الیاف کربن در وزن هاى مختلف توسط شرکت افزیر مى گیرد. الیاف کربن در وزن هاى مختلف توسط شرکت افزیر 

قابل ارائه مى باشد.  

مزایا 
-  مقاومت کششى بسیار باال و وزن کم  

- مقاوم در برابر عوامل محیطى و مواد شیمیایى 
-  انعطاف پذیر و قابل دسترس به تمامى سطوح سازه 
-  کاربرد گسترده در رفع انواع نیازهاى مقاوم سازى 
-  افزایش مقاومت خمشى، برشى و ظرفیت فشارى 

-  صرفه اقتصادى باال -  صرفه اقتصادى باال 
-  سازگار با انواع رزین ها 

 Carbon wrap in plain, unidirectional and twill weave

مشخصات محصول 
الیاف شیشه تشکیل شده از رشته هاى شیشه سبک مى باشد الیاف شیشه تشکیل شده از رشته هاى شیشه سبک مى باشد 
که در دو نوع  دو جهته و تک جهته تولید و بافت مى گردند. 
این الیاف بدلیل قیمت پایین آن پرکاربردترین الیاف مورد 
استفاده در صنعت بوده و در پروژه هاى مقاوم سازى هم کاربرد 
فراوانى دارند. از جمله مواردى که این نوع از الیاف مورد 
استفاده قرار مى گیرد، مى توان به افزایش ظرفیت باربرى اجزاى 
سازه اى، تقویت انواع المان هاى با مقاومت پایین، رفع نقص هاى 
طراحى و ساخت، بهسازى و افزایش شکل پذیرى ستون ها اشاره طراحى و ساخت، بهسازى و افزایش شکل پذیرى ستون ها اشاره 
نمود. از الیاف چاپد شده شیشه همچنین در ساخت بتن هاى 
پلیمرى، پوششهاى حفاظتى سطوح و کف استفاده مى گردد. 

مزایا 
-  مقاومت کششى باال و وزن کم  

-  مقاوم در برابر عوامل محیطى و مواد شیمیایى 
-  انعطاف پذیر و قابل دسترس به تمامى سطوح سازه 
-  کاربرد گسترده در صنعت و مقاوم سازى سازه  ها 
-  افزایش مقاومت خمشى، برشى و ظرفیت فشارى 

-  صرفه اقتصادى بسیار باال -  صرفه اقتصادى بسیار باال 
-  سازگار با انواع رزین ها 

 Glass wrap in plain, unidirectional and twill weave

محصوالت مقاوم سازى 
Advanced R

etrofitting Products



    (Epoxy Adhesive)  چسب اپوکسى

 (Carbon Laminate & Superlaminate) لمینیت کربن و سوپرلمینیت

مشخصات محصول 
لمینت کربن متشکل از فیبرهاى کربن مقاومت  باال به صورت 
موازى و در راستاى مشخص و یک توع رزین (ماتریس) مانند 
اپوکسى مى باشد که به صورت صفحه هایى با ضخامت کم و 

مقاومت باال توسط روش پالتروژن عمل آورى مى شوند.  
به دلیل ساخت این محصول در کارخانه و توانایى باالى آن در به دلیل ساخت این محصول در کارخانه و توانایى باالى آن در 
افزایش مقاومت خمشى، برشى و کششى، شرکت مقاوم سازى 
افزیر از این محصول پر کاربرد در سازه ها و اجزاى مختلف   

سازه اى استقاده فراوانى مى کند. 

مزایا
- تأمین مقاومت خمشى، برشى و کششى 

- نصب آسان و تضمین باالترین سطح کنترل کیفیت 
- ضخامت کم 

- مقاوم در برابر مواد شیمیایى و شرایط سخت محیطى 
- عمر بسیار باال 

- پایین آوردن مصرف رزین - پایین آوردن مصرف رزین 
- مقاومت باال و مشخص با قابلیت اعتماد زیاد 

 Carbon laminate and superlaminate - Retrofit of structures

مشخصات محصول 
چسب اپوکسى یک محصول رقیق و بدون حالل بر پایه رزین چسب اپوکسى یک محصول رقیق و بدون حالل بر پایه رزین 
اپوکسى مى باشد. این محصول بسیار مقاوم در برابر رطوبت و 
خوردگى مى باشد و به عنوان رزین براى اشباع سازى الیاف با 
مقاومت و مدول االستیسیته زیاد در پروژه هاى مقاوم سازى و 
FRP الینینگ مورد استفاده قرار مى گیرد. این چسب چند 
منظوره همچنین در ترکیب با برخى از فیلرها براى کاربردهاى 
مختلف استفاده مى شود که مى توان به تسطیح کردن سطوح 
بتنى، الیه پیوند براى مالت هاى تعمیرى اپوکسى بر روى بتنى، الیه پیوند براى مالت هاى تعمیرى اپوکسى بر روى 
سطوح خشک بتنى و چسب کاشت میلگرد و بولت اشاره نمود. 

مزایا 
- چسبندگى عالى به بتن و بیشتر مصالح ساختمانى 

- کسب مقاومت هاى اولیه و نهایى عالى 
- پایدارى شیمیایى عالى 

- پایدارى در برابر ضربه و سایش 
- داراى خاصیت اشباع سازى خوب الیاف  

- غلظت کم و قدرت نفوذ زیاد - غلظت کم و قدرت نفوذ زیاد 
- بوى ناچیز و ایمن براى کاربران 

- اختالط آسان و زمان کارایى مناسب 
- بدون جمع شدگى 

 Epoxy Adhesive - Impregnate of carbon and glass wrap
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مشخصات محصول 
بتونه خمیرى دو جزیى، چسبى بر پایه رزین هاى اپوکسى بتونه خمیرى دو جزیى، چسبى بر پایه رزین هاى اپوکسى 
تغلیظ شده با فیلرها و پودرهاى صنعتى ویژه مى باشد که 
بدلیل خاصیت تیکسوتروپیک و ویسکوزیته باال در سطوح 
عمودى و افقى شره نمى  کند. این محصول به منظور بسترسازى 
و ترمیم هاى با ضخامت کم سطوح کرموى بتن در پروژه هاى 
مقاوم سازى با الیاف FRP و نصب لمینیت، تعمیرات سازه اى 
سطوح بتنى، نصب پکرهاى سطحى براى تزریق رزین در    
ترك هاى بتن، پر کردن حفرات و زیرسازى سطوح مختلف ترك هاى بتن، پر کردن حفرات و زیرسازى سطوح مختلف 

بتنى و بنایى مورد استفاده قرار مى گیرد. 

مزایا 
- چسبندگى خوب به سطوح 

- کسب مقاومت هاى اولیه و نهایى عالى 
- مقاومت شیمیایى عالى 

- اختالط آسان علیرغم ویسکوزیته باال 
- بوى ناچیز و ایمن براى کاربران  

- فاقد جمع شدگى  - فاقد جمع شدگى  
- زمان گیرش و کارایى مناسب 

- مناسب براى اجرا روى سطوح افقى و عمودى  
 - قابلیت ترمیم بتن 

 Epoxy gel - Repair of Concrete and masonary elements 

مشخصات محصول 
ژل اپوکسى خمیرى نوعى چسب دوجزئى و بدون حالل با ژل اپوکسى خمیرى نوعى چسب دوجزئى و بدون حالل با 
ویسکوزیته باال است که چسبندگى خوبى با مصالح ساختمانى 
از جمله بتن دارد. این محصول به طور خاص براى نصب الیاف 
به روش خشک طراحى شده است. این محصول به منظور نصب 
الیاف و لمینیت هاى FRP، نصب میلگردهاى روش NSM و 
اتصال صفحات فوالدى بر روى بتن مورد استفاده قرار مى گیرد.  
ژل اپوکسى همچنین توانایى استفاده به عنوان مالت تعمیرى 
در صورت اختالط با فیلرهاى مخصوص را داراست و براى را داراست و براى 
تعمیر سطوح بتنى آسیب دیده و پر کردن حفره هاى سطحى 

در پروژه هاى تقویت سازه استفاده مى شود.   

مزایا 
- چسبندگى عالى 

- مقاومت کششى خوب 
- پایدارى در برابر ضربه و سایش 

- داراى خاصیت مرطوب کنندگى خوب  
- ویسکوزیته مناسب با قدرت نفوذ باال  
- فاقد مواد فرار سمى و بوى ناچیز و ایمن  - فاقد مواد فرار سمى و بوى ناچیز و ایمن  

- مخلوط آسان و کارآیى خوب 
- غلظت مناسب و جارى نشدن 
- مقاوم در برابر جمع شدگى  

- قابلیت کار روى سطوح عمودى و باالسرى 

 Epoxy gel - Impregnate of carbon and glass wrap

  (Epoxy Putty) بتونه اپوکسى

 (Epoxy Gel) ژل اپوکسى
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 (Injectable Adhesive) چسب کاشت

   (FRP Profile & Rebar) میلگرد و پروفیل پلیمرى

مشخصات محصول 
چسب اپوکسى دو جزئى خمیرى یا چسب تخصصى کاشت چسب اپوکسى دو جزئى خمیرى یا چسب تخصصى کاشت 
میلگرد داراى مقاومت  مکانیکى زیاد مى باشد که چسبندگى 
بسیار باالیى در داخل حفره بتن ایجاد کرده و مقاومت بسیار 
باالیى را باعث مى شود. از این محصول با ویسکوزیته باال در 
اکثر پروژه ها مقاوم سازى و صنایع که نیاز به افزایش ابعاد بتن 
داشته و یا نیاز به نصب صفحات فوالدى بر روى سطح بتنى 
هست، مانند افزایش ابعاد ستون به روش ژاکت بتنى، توسعه 
دیوار حائل، تغییر پى منفرد به نوارى و یا نوارى به گسترده و دیوار حائل، تغییر پى منفرد به نوارى و یا نوارى به گسترده و 

نصب پلیت بر روى تیرها و ستون ها استفاده مى شود. 

مزایا 
-  مشخصات مکانیکى عالى 
- چسبندگى بسیار خوب 

- مقاوم در برابر بارهاى دینامیکى 
- اختالط ساده 

- زمان مناسب گیرش 
- قابل استفاده در دماى 5 تا 40 درجه سانتى گراد  درجه سانتى گراد 

- مقاومت عالى در برابر هوازدگى 
- مقاومت عالى در دماى باال 

 Injectable adhesive - retrofit with anchoring system

مشخصات محصول 
کامپوزیت هاى FRP به شکل پروفیل و میلگرد از ترکیب الیاف به شکل پروفیل و میلگرد از ترکیب الیاف 
کربن، شیشه و یا آرامید با رزین هاى پلیمرى (رزین اپوکسى و 
یا رزین پلى استر) ساخته مى شوند و به دلیل دوام بسیار باال در 
محیط هاى مستعد خوردگى و نمکى و همچنین محیط هاى 
سولفاته و یا داراى انرژى مغناطیسى باال، بسیار پر کاربرد     
مى باشند و مى توانند جایگزین مناسبى براى مصالح فوالدى و 
بتنى باشند. میلگردهاى شیشه، همچنین مى توانند در تکنیک 
تقویتى روش سطح نزدیک (NSM) به عنوان اجزاى مقاوم به  به عنوان اجزاى مقاوم به 

کار برده  شوند. 

مزایا 
- مقاومت کششى باال 

- مقاوم در برابر خوردگى و شرایط سختى محیطى 
- امکان مهارشدگى به طور موثر  

- تقویت کننده خمشى و برشى در اجزاى بتنى 
- وزن مخصوص پایین 

- افزایش عمر سازه در برابر ارتعاش - افزایش عمر سازه در برابر ارتعاش 
- سازگار با انواع رزین هاى پلیمرى  

- قابل کاربرد در اتاق هاى MRI بیمارستان ها  

 Carbon & glass polumer rebar with epoxy and polyesterer resin
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 (Injection Resin) رزین تزریقى

  (Chopped Fiber) الیاف چاپد
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مشخصات محصول 
رزین اپوکسى تزریقى بر پایه رزین هاى اپوکسى بسیار رقیق با رزین اپوکسى تزریقى بر پایه رزین هاى اپوکسى بسیار رقیق با 
غلظت کم و بدون نیاز به حالل مى باشد. براى استفاده از این 
محصول مى بایست ابتدا پکرهایى در عضو مورد نظر تعبیه کرده 
و سپس عملیات تزریق تحت فشار دستى یا ماشینى صورت 
گیرد. از رزین اپوکسى تزریقى جهت تزریق در ترك هاى 
اجزایى نظیر تیرها، ستون ها، دیوارها، دال ها و فونداسیون هاى 
بتنى و دیگر مصالح ساختمانى و همچنین پیوند سازه اى 
مقاطع بتنى به صورت یکپارچه به یکدیگر استفاده فراوانى    مقاطع بتنى به صورت یکپارچه به یکدیگر استفاده فراوانى    

مى شود.    

مزایا 
- مقاوم در برابر رطوبت 

- مقاوم در برابر مواد شیمیایى اسیدى 
- کسب مقاومت هاى اولیه و نهایى عالى 

- چسبندگى باال 
- کاربرد آسان و عمل آورى سریع 

- عدم جمع شدگى - عدم جمع شدگى 
- پایدارى در برابر ضربه و لرزش 

- داراى خاصیت مرطوب کنندگى خوب و نفوذ زیاد 

 Epoxy injection resin - Rotrofit of cracks in concrete elements

مشخصات محصول 
الیاف چاپد از بریده شدن الیاف پلیمرى کربن، شیشه و کوالر الیاف چاپد از بریده شدن الیاف پلیمرى کربن، شیشه و کوالر 
ایجاد مى شوند و با بتن و بسیارى از رزین ها سازگارى دارند و 
با توجه به مشخصات مکانیکى باال براى مسلح کردن این مواد 
استفاده مى شوند. بیشترین کاربرد این الیاف در ساخت بتن
 هاى پلیمرى مى باشد که با توجه به قیمت پایین الیاف چاپد 
شیشه، از این الیاف در داخل آن استفاده مى شود.  از الیاف 
چاپد مى توان در ساخت المان هاى معمارى در بیرون ساختمان
 ها، سقف هاى کامپوزیت، پوشش تونل ها، کف ها و فونداسیون ها، سقف هاى کامپوزیت، پوشش تونل ها، کف ها و فونداسیون
 ها و همچنین در مناطق مستعد خوردگى استفاده کرد. 

مزایا 
- مقاومت شیمیایى باال 

- وزن کم 
- افزایش مقاومت سایشى 

- قابل ارائه در سایزهاى مختلف 
- مقاوم در برابر گرما و حرارت 
- مقاومت در برابر ضربه - مقاومت در برابر ضربه 
- افزایش دوام بتن 

- کم کردن ترك هاى سطحى و مویى بتن 

 Chopped carbon & glass polymer fiber
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