
برای رابیتس جایگزینی 

 راک چیست؟پلی

دیوارهای  ت که با چسبندگی فوق العاده بر روی کلیه سطوح اعم ازسموعه ای از صخره های کوچک پلیمریمج

، گچ، چسبهای  د و با ایجاد سطح درگیری باال با مالتناجرا می شو ، شیشه و ...  سرامیک،  بتنی ، سطوح فلزی

 کاشی و ... امکان اجرای مستقیم این دسته از روکشها را بر روی کلیه سطوح فراهم می آورد.

 مقایسه با رابیتس

 پلی راک رابیتس

 بدون فاصله میلیمتر 30تا  5 فاصله از دیوار پس از اجرا

 بدون نیاز به سایر ملزومات میخ و چاشنی ملزومات تکمیلی جهت اجرا

امکان پارگی یا خارج شدن میخ از  جدا شدن از سطحامکان 

 دیوار

 امکان جدا شدن از سطح ندارد

پوسیدگی پس از اکسید شدن  پوسیدگی

 روکش روی

 نمی پوسد

مقدار مصرف با توجه به فاصله از  مصرف مالت ، گچ ، دوغاب و ...

 دیوار زیاد است

 مصرف را به حداقل می رساند

 متر مربع 250حداقل  مترمربع 100ثر حداک سرعت اجرای یک اکیپ

سطح زیرکار توسط میخ آسیب  تخریب سطح زیرکار

 می بیند

 آسیبی به سطح زیر کار نمیزند

سازه را به واسطه شلیک میخ  آسیب به سازه

 آسیب می زند

 لطمه ای به سازه نمیزند

با توجه به افزایش حجم مواد  تحمیل بار مرده به سازه

 افزایش می یابدمصرفی بار مرده 

 بار مرده را به حداقل می رساند



 

 

 

 

 

 

 

 :11/2/1400مقایسه قیمت در مورخ 

 

 هزینه رابیتس به ازای هر متر مربع
 

 ریال    000/380کیلو گرم به ازای هر متر مربع با توجه به همپوشانی                                1قیمت رابیتس 

 ریال      000/60                                     قیمت میخ و چاشنی                                                    

 ریال     000/50دستمزد اجرا                                                                                                    

                                                                                                                  ------------- 

 ریال   000/490مجموع                                                                                                           
 

 پلی راک به ازای هر متر مربعهزینه 
 

 ریال    000/245متریال                                                                                                          

 ریال     000/50           دستمزد اجرا                                                                                         

                                                                                                                  ----------

 ریال   000/295           مجموع                                                                                                



 نحوه اجرا

.اضافه نماییدپودر کیلو گرم  4 را بهگرم آب  700الی  500و ژل  کیلوگرمیک  -1

.تا همگن گردد به خوبی هم بزنید  -2

سطح زیر کار را شستشو نمایید.  -3

توسط تگری پاش یا کنیتکس پاش بر روی سطح اجرا نمایید.  -4

 شرایط نگهداری:

  و ار یخ زدگی محافظت شودسطل ژل در محیط تاریک نگهداری.

  در محیط خشک نگهداری نمایید. رامکمل پودری

  ماه پس از تولید است. 6بهترین زمان مصرف 

تهران: خیابان گاندى جنوبى، نبش خیابان 20، ساختمان گاندى، 

طبقه سوم واحد21                                                           

تلفن: 88656509 –  88656694 –   88656693  

فکس: 88791665  

موبایل: 09124302536 


