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معرفی شرکت:
شرکت بتن شیمی خاتم به شماره ثبت  430518تولید کننده افزودنی های بتن و فرآورده های مصرفی در صنایع مختلف عمرانی،
نفت و گاز و پتروشیمی و سد و تونل می باشد .تولیدات شرکت در برگیرنده باالترین سطح کیفی جهت مصارف عملیاتی بتنی و
مواد شیمیایی مورد نیاز ساختمان و سازه های بتنی می باشد .ظرفیت تولید شرکت بتن شیمی خاتم در حدود  20000تن در سال
می باشد.
محصوالت بتن شیمی خاتم بر اساس استانداردهای  ASTMو  ENبررسی و تحت کنترل می باشند و تمامی تالش این شرکت بر
این است که در مقایسه با محصوالت مشابه خارجی کیفیتی برتر و به مراتب بهتر ارائه دهد .نظام  IMSبر کلیه فرآیندها اعم از تولید،
کنترل کیفیت ،فروش و  . . .حاکم است و جای بسیار خوشحالی است که این شرکت در راستای مسئولیت اجتماعی و مدنی جهت
حفظ محیط زیست دارای گواهینامه  OHSAS 18001می باشد.
شرکت بتن شیمی خاتم درصدد جذب نمایندگی در سراسر ایران و کشورهای منطقه درحال حاضر می باشد.
شرکت بتن شیمی خاتم امکان صادرات محصوالت خود به کشورهای عراق و افغانستان و حوزه خلیج فارس و منطقه
 CISرا دارد.

دارنده گواهینامه استاندارد اروپا در تولید افزودنیهای بتن
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مأموريت:
مأموريت شرکت بتن شیمی خاتم به عنوان یکی از تولید کنندگان انواع افزودنی های بتن و فرآورده های مصرفی در ایران عبارتاست
از ارائه خدمات متنوع مورد نياز در صنعت ،اعم از انواع افزودنی های بتن و فرآورده های مصرفی در صنایع مختلف عمرانی ،نفت ،گاز
و پتروشیمی ،سد سازی ،راه سازی ،تونل سازی ،مشاوره ،آموزش ،مديريت و تامين محصوالت مورد نیاز صنایع فوق الذکر با تکيه
بر تعامل کارا و موثر با کليه ذينفعان شرکت بر اساس استاندارد  ASTMو  ENمی باشد .این شرکت با بکارگیری استانداردهای
مدیریت کیفیت ( ،)ISO 9001مدیریت زیست محیطی ( ،)ISO 14001و ایمنی و بهداشت شغلی( )OHSAS 18001در قالب
مدیریت سیستم یکپارچه ( )IMSاز موسسه گواهی دهنده االینس آمریکای شمالی بوده و همچنین دارنده استاندارد اروپا در تولید
افزودنیهای بتن( )CE 4410می باشد.
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بيانية خط مشي كيفيت شرکت بتن شیمی خاتم
شرکت بتن شيمی خاتم ،با دارا بودن ظرفیت تولید حدود  20000تن در سال ،و نیز دراختیار داشتن پرسنل متخصص و حرفه ای در زمینه
تولید ،تضمین وکنترل کیفـیت ،لجستیک و بازرگانی بعنوان یکی از تخصصی ترین مجموعه های تـولید انواع افزودنی های بتن و فرآورده
های مصرفی در صنایع مختلف عمرانی ،نفت ،گاز و پتروشیمی ،سد سازی ،راه سازی و تونل سازی در ایران ،ارتقاء کیفیت را با نگاهی مشتری
مدارانه سرلوحه اقدامات خود قرارداده است  .در اين راستا با حفـظ تكيه گاه هاي اصلي مجموعه يعني جلب رضايت مشــتري ،نيروي انساني
خالق و دلسوز ،دانش و اطالعات و توانمندي هاي فني در راستاي بهـــبود مسـتمر فرآينـدها و خـدمات ،پويايي در امـر تحـقيقات ،وارتباط
با شركتـهاي همکار مـعتبر سيستم مديريت یکپــارچه را بر اســاس اسـتانداردهاي  ISO 18001 ,ISO 9001- ISO 14001طراحي و اجرا
نموده است.

تحقیق و توسعه
در صنعت امروزه که با سرعت سرسام آوری در حال تغییر است  ،توقف و ایستایی به منزله مرگ تدریجی یک شرکت خواهد بود
و این الزام به دلیل تغیرات و توسعه مداوم تکنولوژی  ،وجود رقبا و همچنین تغییر اولویت نیاز مشتریان پدید آمده است  .لذا در
این راستا شرکت بتن شیمی خاتم رجای واثق دارد که تحقیق و توسعه تنها شرط بقا و رشد است به همین منظور جهت حصول
اهداف تحقیق و توسعه اقدامات ذیل را در سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده است :

و امید آن دارد با ورود گسترده به بازارهای داخلی و خارجی و تعامل هرچه بیشتر با شرکتهای معتبر همکار فعالیتهای خود را در بخش صنعتی،
داخلی و صادراتی بیش از پیش بهبود بخشد و در همین راستا اقدام به اخذ استاندارد اروپا در تولید افزودنی های بتن(  )CEنموده است.
اين مجموعه در نظر دارد با ارتقاء تشكيالت بازرگاني،بازاريابي ،مالي ،منابع انسانی ،ارتباط با مشتری و امور کیفی ارائه سرويسهاي مربوطه و
بهره گيري از روشهاي مدرن تحقيق وتوسعه و بازرگاني ،توانمنديهاي واقعي خود و تمركز تخصصي آنها ،در جهت بهبود كيفيت وتنوع ارائه
خدمات و کسب سهم بازار بیشتر برنامه ريزي واقدام نمايد .در اين راستا موارد زير در سال جاري بعنوان اهداف شركت منظور گرديده است.
•توسعه بازارهاي هدف با افزايش سـهم بازار داخلي  ،خارجی و حضـور فعال در بازارهاي منطقهاي (  CISو حاشیه خلیج فارس) نسبت
به سال گذشته.
•افزايش حاشیه سود.
•ايجاد ركوردهاي قابل سنجش همراه با نگاهي در جهت بهبود در امر پرسنلي ،محيط كار ،آموزش و بازرگانی.
•توسعه مديريت منابع انساني بعنوان ارزشمندترين سرمايه شركت از طريق جلب مشاركت و آموزش هاي مستمر.
•ايجاد ارتباط با مشتريان با هدف بررسي نيازمنديهاي آنها در جهت افزايش رضايتمندي مشتري.
در راستاي نيل به اهداف فوق ،مديريت شركت ضمن تعهد به تأ مين منابع الزم جهت دستيابي به اهداف فوق الذكر و بازنگري دوره اي مربوط
و در راستاي خط مشي تعريف شده از سرمايه هاي اصلي شركت يعني كاركنان نيز انتظار دارد با ايجاد فضاي همدلي و همكاري و تكيه بر
اصول نظم ،اعتقاد به توليد ملي وارتقاء تخصصي واحترام به مشتري ،مجموعه را در حفظ سيستم مديريت یکپارچه و ارتقاء روز افزون آن ياري
رسانند،در اين جهت تحقق نظام مديريت كيفيت فراگير ( )TQMو ارتقاء هر چه بيشتر سطح تحقيقات و دانش فني هدف اصلي مجموعه
بوده وسعي مي نمايد در جهت تحقق اين نظام ،پرچمدار این صنعت در كشور باشد.
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مدیر عامل
شرکت بتن شیمی خاتم

-1خدمات مشاوره ای و آزمایشگاهی  ،اجرائی .
-2حفظ اعتبار شرکت در مقابل مشتریان .
 -3تولید و توسعه محصوالت جدید سازگار با نیاز مشتری و رعایت مسایل زیست محیطی .
 -4حذف ضایعات با مصرف بهتر مواد ضایع شونده .
 -5ارائه خدمات علمی و آموزشی بصورت آنالین .
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افزودنی های بتن

بتن از سیمان پرتلند ،سنگدانه و آب ،که به صورت پودر یا مایع می
باشند تشکیل شده است ،مواد افزودنی برای اصالح خواص بتن ،کمی
قبل از مخلوط یا درزمان مخلوط به آن افزوده میشود.

ژل فیلر
BCB4 .1
ژل سیلیکافیوم
BCB5 .2
			
مکمل بتن (ژل)
BCB6 .3
ژل میکروسیلیس الیاف دار
BC7 .4
 BC7-PW .5پاورژل
 BC7-AP2 .6ژل ضدیخ
ژل میکروسیلیس
BC8 .7
پودر میکروسیلیس
BC9 .8
فوق روان کننده نوترال
BCB10 .9
فوق روان کننده دیرگیر
BCB11 .10
فوق روان کننده زودگیر
BCB12 .11
روان کننده دیر گیر
BCB13 .12
			
روان کننده زود گیر
BCB14 .13
فوق روان ساز دیرگیر (پلی کربوکسیالتی)
BC17 .14
سوپر روان ساز
BCB16 .15
فوق روان ساز زودگیر (پلی کربوکسیالتی)
BC18 .16

بتن شیمی خاتم
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.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31

روان ساز آنتی سولفات
BC19
فوق روان ساز (پلی کربوکسیالتی)
BC20
پلی کربوکسیالتی ویژه
BC20 -S
 BC20 -LSپلی کربوکسیالتی کاهنده آب
روان ساز
BC21
با حفظ اسالمپ باال
BC22-S
ابر روانساز کربوکسیالتی
BC23
دیرگیر پودری
BC25
زودگیر مایع
BC30
زودگیر پودری
BC31
ضد یخ 		
BC36
ضد یخ ویژه
BC37
آب بند بتن (مایع)
BC39
آب بند بتن پودری ویژه
BC40
هواساز
BC62

روانسازهای بتن
را می توان بسته به توانائی در میزان کاهش
آب مصرفی به روان کننده یا فوق روان کننده
های نسل دوم  ،سوم و چهارم تقسیم نمود ،
روان کننده ها پر مصرف ترین انواع افزودنی
های بتن هستند که با اهدافی چون رشد
مقاومت  ،دوام دراز مدت  ،افزایش کارپذیری و
کاهش زمان و انرژی در سازه های بتنی مورد
اســتفاده قرار می گیرند روان کننده های
شــرکت بتن شیمی خاتم طبق استاندارد
های ASTMC1017-C494EN934-2تولید
می گردد .

آب بند های بتن
نوعی ماده آب بند کننده هستند که بتن را به
جسمی آبگریز تبدیل می نماید و در دو نوع پودری
و مایع قابل عرضه می باشد .
آب بند های بتن شرکت بتن شیمی خاتم طبق
استاندارد های ASTMC 1202 ، ASTMC
1543 ، BSEN 12390- 8 ، BS 1881-122
تولید می گردد .

ضد یخ های بتن
گونه ای از انواع زودگیر کننده های بتن می باشند
که جهت تسریع پیشرفت واکنش هیدراتاسیون
و حرارت زایی برای بتن ریزی در فصل سرما و
یخبندان استفاده می شود علیرغم کمک این
افزودنی به بتن ریزی در فصل سرما و مناطق
سردسیر ،رعایت الزامات بتن ریزی در هوای سرد و
رعایت شرایط آیین نامه ای الزامی می باشد توجه
داشته باشیم مصرف ضد یخ فقط یک اقدام تکمیلی
است و نباید تمهیدات بتن ریزی مانند کیورینگ و
دیگر عوامل فراموش شود ضد یخ های بتن شرکت
بتن شیمی خاتم طبق استاندارد های ASTMC494
 ، BS EN480-2 ، EN934-2 ، BS 5075-1تولید
شده و فاقد یون کلر می باشد.

ژلهای میکروسیلیس
مخلوطی از مواد معدنی با خاصیت پوزوالئی
 ،روان کننده ها و مواد آب بند و در برخی
از کالسهای آن الیاف  ppمی باشد ژلهای
میکروسیلیس به عنوان عامل موثر در افزایش
مقاومت فشاری پوزوالنی  ،کششی  ،خمشی ،
افزایش کارائی و دوام بتن و کاهش ترک های
موئی بتن همچنین ساخت بتن های آب بند و
نفوذ ناپذیر در سازه های ضد انفجار ،کفسازی
و سقف های عرشه فوالدی و  ...استفاده می
شود .
ژلهای میکروسیلیس شرکت بتن شیمی خاتم
طبق استاندارد AST MC 12 02 ، BSEN
 12390-8 ، BS 1881-122تولید می گردد .

هواساز
عاملی موثر در کاهش نفوذ پذیری و تضمین دوام
بلند مدت بتن هایی است که در معرض سیکل یخ
زدگی و ذوب متوالی قرار می گیرند .
هواساز شرکت بتن شیمی خاتم طبق استاندارد
ASTMC 457 ، ASTMC260 ، ASTMC
 666 ، ASTMC 233 ، EN934-2تولید
می گردد .
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ثابت سازی

BC1
BC3

گروت های سیمانی
گروت اپوکسی

گروتهای پایه سیمانی نوعی مالت آماده با مقاومت تا  8مگا
پاسگال بدون انقباض و با انبساط کنترل شده جهت پر کردن
زیر بیس پلیتها ،اجرای فونداسیون های ماشین آالت سنگین
و ثابت سازی ستون های پیش ساخته بدون ترک خوردگی پس
از سخت شدن می باشند .
گروتهای اپوکسی محصول با مقاومت مکانیکی (فشاری
 کششی ) بسیار باال جهت استفاده در فونداسیون توربینهای بادی و ماشین آالت مناسب جهت بارهای دینامیکی و
جایگزاری انکربولت  Sleevesو ریل جرثقیل می باشد .
گرتوت های اپوکسی بتن شیمی خاتم طبق استانداردهای �AST
MC580 ، ASTMC882 ، ASTMC1181، BC6319
، ASTMD648-ASTMD695 ، ASTMC307 ، AST MC579تولید میگردد.

بتن شیمی خاتم
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BC47

چسب اپوکسی

نگهداری بتن

BC65
BC85

محافظ بتن ( کیورینگ)
روغن قالب

BC86

روغن قالب حالل در آب

نگهداری صحیح از بتن و قالب بتن قبل و بعد از اتمام عملیات بتن ریزی
یکی از عوامل مهم در افزایش کیفیت نهایی بتن می باشد.
روغن قالب با ایجاد فیلم بسیار نازک روی سطوح قالب ها باعث سهولت جداسازی قالب
از بتن می شود .
کیورینگ عامل نگهداری صحیح از بتن پس از اتمام عملیات بتن ریزی می باشد که
باعث افزایش کیفیت نهائی بتن می شود ماده کیورینگ با ایجاد فیلم نازک غیر چرب
روی سطح بتن عالوه بر جلوگیری از باال رفتن دمای سطح از تبخیر سریع آب بتن نیز
جلوگییری می نماید  .کیورینگ شرکت بتن شیمی خاتم طبق استاندارد های �AST
 MC309 ، ASTMC 156 ، BC 7542تولید می گردد .
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چسبهای بتن وکاشی
BC42
BC45
BC46
BCB48
BC49
BC50
BC50-S

چسب هبلکس و بلوک
چسب بتن
چسب بتن آب بند
چسب کاشی خمیری
چسب کاشی پودری
چسب کاشی پودری ویژه
چسب کاشی پودری سوپر ویژه

ترمیم کننده
BC68
BC69

بتن شیمی خاتم

ترمیم کننده بتن معمولی
ترمیم کننده بتن ویژه

10

چسب های کاشی در دو نوع خمیری وپودری تولید می شوند ،نوع پودری آن که
مخلوطی از مواد سیمانی به همراه افزودنی های پلیمری و پرکننده های معدنی می باشند
که مناسب برای نصب انواع کاشی ها روی کف و دیوار داخل و خارج ساختمان می باشد.
نوع خمیری آن برپایه رزین های اکرلیک به همراه سیلیکون ،مناسب جهت نصب کاشی
در داخل ساختمان با چسبندگی عالی.
چسب های بتن عالوه بر باال بردن قدرت چسبندگی باعث کاهش نفوذپذیری و جلوگیری
از ترک خوردن یا طبله شدن بتن می شود ،چسب های بتن شرکت بتن شیمی خاتم
طبق استاندارد های ISIRI1294, BSEN12004, BS 6319, ASTMC 1059,
 ASTMC 1042تولید می گردد.
ترمیم کننده بتن نوعی مالت بر پایه سیمان می باشد که عالوه بر قابلیت شکل پذیری
و چسبندگی بسیار زیاد به انواع مصالح خصوصاً بتن  ،امکان نفوذ ناپذیر نمودن سطوح
مورد کار را نیز فراهم می سازد .
ترمیم کننده های شرکت بتن شیمی خاتم طبق استاندارد های – ASTMC 928
 ASTMC1583 – BCEN12636 – BCEN 12637تولید می گردد و در بند
کشی با کارائی و چسبندگی بسیار باال عالوه بر تأمین زیبایی  ،پس از سخت شدن تمامی
بند ها را ضد آب و نفوذ ناپذیر می نماید همچنین دارای مقاومت در برابر تنش های
کششی  ،فشاری و عوامل جوی و محیطی می باشد .

فروش و بازاریابی22845560-22924145 -22921290 :

ماستیک
BC56
BCB57
BCB58
BCB59

ماستیک اپوکسی
ماستیک گرم اجرا
ماستیک سرد اجرا
ماستیک پلی یورتان

مواد درزگیر (ماستیک)
جهت پر نمودن درزهای انبساط و ژوئن
های افقی و عمودی به حالت فیزیکی جامد
االستیک و انعطاف پذیر ،برای تعدیل و کنترل
حرکت انواع درزها.
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حقوق مشتریان بتن شیمی خاتم

سایر محصوالت
آب بند نما

		
BC51

		
BC52

پرایمر زیر سازی اپوکسی

		
BC54

پوشش اپوکسی ویژه

حالل اپوکسی

		
BC53

پوشش اپوکسی

		
BC55

رنگ نما

		
BC71

پرایمر زیر سازی

		
BC72

عایق امولسیون

BCB73

BCB77

پودر بند کشی

Water stop

واتر استاپ

Spacer
BC -H89

بتن شیمی خاتم

12

اسپیسر

اسپیسرها جهت تامین کاور بتن (پوشش بتن ) روی میلگرد ها مورد استفاده
قرار می گیرند .
واتر استاپ های  P.V.Cبا هدف جلوگیری از نشست و عبور آب از درزهای
اجرائی  ،انبساطی و مقاطع قطع بتن ریزی طراحی شده که بسته به مقطع
مورد نظر و شدت فشار سیال شکل آن تغییر می نماید .
واتر استاپهای شرکت بتن شیمی خاتم طبق استانداردهای ASTM D297
- ASTMD 412 - ASTMD 471 - ASTMD 570 - ASTMD
572 - ASTMD 624 - ASTMD 638 - ASTMD 746 ASTMD 747 - ASTMD 792 - ASTMD 1171 ASTMD 1149 ASTMD 1203 - ASTMD 2240تولید می شود.

پودر سخت سایش

فروش و بازاریابی22845560-22924145 -22921290 :

1 .1ارائه خدمات کارشناسی در پروژه های علمی مرتبط از طریق مرکز تحقیقات ثبت شده شرکت
2 .2ارائه سوابق بازرسی ،کنترل کیفی و ممیزی محصوالت سفارش شده برای پروژه های ملی و زیربنایی به زبان های مورد نیاز
3 .3توجیه و راهنمایی مشتریان در خصوص انتخاب صحیح محصوالت قبل از خرید و پاسخگویی به ابهامات احتمالی ایشان
در خصوص مصرف صحیح محصوالت خریداری شده
4 .4ارائه سریع خدمات کارشناسی پس از فروش به شیوه های مکاتبه ای و حضوری در سایت مشتریان شرکت
5 .5ارائه سریع خدمات کارشناسی پس از فروش به شیوه های مکاتبه ای و حضوری در سایت مشتریان شرکت
6 .6برقراری اخذ سفارشات بدون واسطه از طریق دفتر مرکزی یا دفاتر نمایندگی انحصاری.
7 .7ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه توسعه ویژگیهای کیفی ب ُتن از طریق کاربرد افزودنی ها و سایر فراورده های شیمیایی
ساختمان در ب ُتن وبازديد ازپروژه توسط بخش مهندسي فروش اين شركت
8 .8رسيدگي به شكايتهاي احتمالی مشتريان و پاسخگويي به سواالت و ابهامات آنها در زمينه هاي بتن و افزودني های بتن
9 .9قبول پروژه هاي دانشگاهي در مركز تحقيق و پژوهش اين شرك
1010ارائه خدمات مهندسی در زمینه امکان سنجی و طراحی محصوالت جدید مطابق با نیازمندی های مشتریان
1111ارائه نتایج و سوابق بازرسی كنترل كيفيت محصول در صورت نياز مشتري
1212ارائه خدمات آزمایشگاهی در زمینه آزمونهای فیزیکی و شیمیایی مرتبط با کیفیت ب ُتن و محصوالت شیمیایی ساختمانی
بر اساس استاندارد های  ASTM ,EN,ISOيا  ACIو بر اساس CE
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معرفی تعدادی از شرکت ها و پروژه هایی که از محصوالت
شرکت بتن شیمی خاتم استفاده نموده اند :
• شــرکت پنــاه ســاز مجــری فازهــای
پــارس جنوبــی
•بلند پایه
•شرکت کیسون
• شرکت آ .اس .پ
•کشت و صنعت فدک
•شرکت بهسازان انرژی پارس
•شرکت پترو پارس
•سازمان نوسازی مدارس
•پروژه یادگاران حماسه
•شرکت مپنا

•شرکت آتی ساز

•جهاد نصر زنجان

•طاق پیل

•ثقال تبریز

•شرکت پایدار ساخت

•هیمه گستر شمال

•تعاونی مسکن امام خمینی

•آرمه نو

•شرکت توچال

•فربت

•آرمه تاب گسترش

•داده کاوان هوشمند

•شرکت سیف بنا

•چینه ساز

•پویش تهویه

•پرشیا شیدک رایا

•ورسک کادوس

•راه ری قزوین

•همای تهران

•آدینه

•گروه صنایع البرز

•شــرکت دی (پــروژه هــزار و یــک
شــهر)

•تعاونــی مســکن هــوا و فضــا –
پــروژه زیتــون

•شرکت شمس عمران

•شرکت توسار

•سازه پایدار قرن

•تعاونی مسکن ایران خودرو

•صنایع عمران و بتن سینا

• شرکت آهاب

•طــرح و توســعه آریــا عمــران
پــارس

•شرکت تولید پوشش ماهشهر
•شرکت کوزو پارس
•مکان شهر
•گروه مهندسی نور

بتن شیمی خاتم

•صنایع عمران و آب ایران
•شرکت سپهر نانو

•موسسه حرا

14

•نماد سازه جنوب

•طاقدیســان (اســتادیوم ورزشــی
بنــاب)

فروش و بازاریابی22845560-22924145 -22921290 :

•شرکت آرین
•فرآیند انرژی و مدیریت
•تعاونــی مســکن ناصریــن (پــروژه
پرنــد)
•عمران تولید نیرو
•کارخانه شهد خوی

5
5
8

•شرکت آرمه بن
•و ...
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خط مدیریت 22260426 :امور نمایندگی22906745 :
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فکس89784624:
www.betonchimi.com

