درنيكا سنگ
DORNIKA SANG

مشخصات فنی سنگ مصنوعی و موزاييک پليمری  -درنيکا سنگ
سنگ مصنوعي و موزاییک پلیمري درنيکا بر اساس استفاده از بتن خود تراكم ( )SCCتولید ميشود كه در آن فوق روان
كنندههاي پایه پلي كربوكسیالت از مهمترین مواد اولیه ميباشد .رنگدانههاي اكسید آهن كه مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش
و محیطهاي قلیایي ميباشد رنگ مورد نظر را به این مصالح ميدهد .تركیبي كه از مخلوط سنگدانه هاي طبیعي ،ماسه ،سیمان،
فوق روان كننده ،رنگدانه  ،آب و افزودنیهاي مجاز بدست ميآید در قالبهایي از جنس سیلیكان  ،پلیمر  ،پالستیک و الستیک
با طرحهاي بسیار متنوع ریخته ميشود .به عنوان مثال در مصالح نما قالبها داراي نقش و نگارهاي سنگهاي طبیعي بوده و به
محصوالت سیمایي كامالً مشابه سنگهاي طبیعي قابل استفاده در نما را ميدهد.
در جدول زیر برخي از مشخصات فیزیكي و مكانیكي سنگ مصنوعي و موزاییک پلیمري تولید شده با این روش ارائه شده است:
پارامتر

سنک مصنوعی و موزاييک پليمری

مقاومت فشاری kg/cm2

600 -1000

مقاومت كششی kg/cm2

150-60

مقاومت سايشی g/cm2

كمتر از 4/0

مقاومت دمايی cycles

500

جذب آب %

كمتر از 3

دانسيته kg/m3

2200

مزيتهای سنگ مصنوعی و موزاييک پليمری نسبت به سنگهای طبيعی و موزاييک سنتی رايج:



بسيار مقاومتر از سنگهاي طبیعي و موزاییک سنتي (كشش و فشار) بدلیل استفاده از فوق روان كننده پلي
كربوكسیالت



سبکتر از سنگهاي طبیعي ساختماني و موزاییک سنتي بدلیل امكان تولید با ضخامت كمتر



قابلیت جذب آب در حد صفر كه باعث مقاوم بودن سنگ در شرایط یخبندان و محیط با رطوبت باال ميشود.



امكان تولید در طرحها و رنگهاي متنوع با استفاده از قالب با طرحهاي متنوع و رنگدانههاي سفید ،مشكي ،قرمز ،زرد،
سبز  ،آبي و قهوهاي



تنوعپذیري باال بدلیل امكان تولید بر اساس نوع و شرایط مصرف (استفاده در فضاي بیروني و یا داخلي ساختمان ،
كف  ،دیوار  ،نما  ،دكوراتیو و غیره) با تغییر فرموالسیون مواد تركیبي و قالبهاي متنوع



نصب بسیار آسان و عدم نیاز به استفاده از تجهیزات خاص براي جلوگیري از جدا شدن تدریجي از بدنه ساختمان
بدلیل در نظر گرفتن اسكوب در حین قالبگیري
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