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  ه کلیه نهادها ،ادارات و سازمان های فعال در بخش مسکن قابل توج

 شرکت پرین بتن آمود تولید کننده محصوالت بدینوسیله باستحضار میرساند احتراما 

 بتن هوادار اتوکالوشده،  -1

 ، پایه سیمانی چسب بلوک -9

 ،پایه سیمانیانواع پالسترهای  -3

 ،پایه سیمانی چسب کاشی و سرامیک -4

 ،پایه سیمانی پودر بندکشی -5

 ،پایه سیمانی مالت سنگ -9

 ،پایه سیمانی گروت صنعتی -7

 ،پایه سیمانی عایق رطوبتی -8

 مالت بنایی، -2

 بتن، تعمیراتی گروت-11

 می باشد. پایه سیمانی مالت آتشپاد-11

 

از مرکز ملی  1325در آبانماه  17195ایزو نامه دریافت گواهیبا  آزمایشگاه شرکت پرین بتن آمود

در  ی آماده در زمینه بتن هوادار اتوکالو شده و انواع مالت ها 17195گواهی  ندهارایران تنها دتایید صالحیت 

 ایران می باشد.

جهت انجام آزمونهای بدینوشیله در راستای حمایت از تولید استاندارد و رعایت حقوق مصرف کنندگان لذا 

 اید.تخصصی بشرح زیر اعالم آمادگی می نم

از برندهای تجهیزات آزمون این شرکت مجهز به پیشرفته ترین  زمایشگاه کنترل کیفیتآالزم به ذکر است 

آزمون بشرح زیر را به  51بیش از ساس استاندارد های ملی و بین المللی معتبر اروپایی بوده و قادر است بر ا

 نجام برساند.ا
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 نام و شرح آزمونها : 

 ISIRI 8594---بتن هوادار اتوکالوشدهتعیین جرم حجمی خشک -1

 ISIRI 8595---تعیین ابعاد بلوکه بتن هوادار اتوکالوشده-9

 ISIRI 8596---تعیین مقاومت فشاری بتن هوادار اتوکالوشده-3

 ISIRI 8594---تعیین جمع شدگی ناشی از خشک شدن بتن هواداراتوکالوشده-4

 I 9159ISIR---تعیین درصد رطوبت بتن هواداراتوکالوشده-5

تدوین شده توسط ) INSO 20346---تعیین دوام در برابر ذوب و یخ بندان بتن هواداراتوکالوشده-9

 (شرکت پرین بتن

 EN 772-11---میزان جذب آب موئینگی بتن هوادار اتوکالوشده-7

 ISIRI 4977---دانه بندی مالت خشک-8

 ISIRI 9150-3---(تعیین روانی مالت بنایی تازه)به وسیله میز روانی-2

 ISIRI 9150-6---تعیین جرم حجمی مالت بنایی تازه-11

 ISIRI 9150-7---درصد 91تعیین مقدار هوای مالت بنایی تازه و اندودکاری با درصد هوای بیشتر از -11

 ISIRI 9150-9---تعیین زمان تصحیح مالت بنایی الیه نازک-19

 50ISIRI 91-9---تعیین عمرکارایی مالت بنایی تازه-13

 ISIRI 9150-10---تعیین جرم حجمی مالت سخت شده بنایی و اندودکاری-14

 ISIRI 9150-11---تعیین مقاومت فشاری مالت بنایی و اندودکاری-15

 ISIRI 9150-11---تعیین مقاومت خمشی مالت بنایی و اندودکاری سخت شده-19

 ISIRI 9150-12---داخلی به مصالح زیرکارتعیین مقاومت چسبندگی مالت های اندودکاری بیرونی و -17

 ISIRI 9150-18---تعیین ضریب جذب آب موئینه مالت بنایی و اندودکاری-18

 ISIRI 9150-19---تعیین نفوذ بخار آب مالت اندودکاری بیرونی و داخلی-12
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 ISIRI 9150-21---چسبندگی مالت اندودکاری بعد از چرخه های هوازدگی-91

 ISIRI 9150-21---زیرالیه پس از چرخه های هوازدگی مالت اندودکارینفوذ پذیری آب -91

 ISIRI 12487--تعیین مقاومت چسبندگی کششی اولیه چسب کاشی سیمانی و چسب سنگ سیمانی-99

---تعیین مقاومت چسبندگی کششی بعد از حرارت دهی چسب کاشی سیمانی و چسب سنگ سیمانی-93

 ISIRI 12487 

چسبندگی کششی بعد از غوطه وری در آب چسب کاشی سیمانی و چسب سنگ تعیین مقاومت -94

 ISIRI 12487---سیمانی

تعیین مقاومت چسبندگی کششی بعد از دوره ی یخبندان چسب کاشی سیمانی و چسب سنگ -95

 ISIRI 12487---سیمانی

 IRI 12488ISدقیقه 11تعیین مقاومت چسبندگی چسب کاشی و چسب سنگ سیمانی بعد از زمان باز -99

 ISIRI 12488دقیقه 91تعیین مقاومت چسبندگی چسب کاشی و چسب سنگ سیمانی بعد از زمان باز -97

 ISIRI 12488دقیقه 31تعیین مقاومت چسبندگی چسب کاشی و چسب سنگ سیمانی بعد از زمان باز -98

 ISIRI 12489---تعیین میزان لغزش چسب کاشی و چسب سنگ سیمانی-92

 ISIRI 12491---قابلیت ترکنندگی چسب کاشی و چسب سنگ سیمانیتعیین -31

 ISIRI 12492-2---تعیین مقاومت مالت کاشی در برابر سایش-31

 ISIRI 12494-3---تعیین مقاومت فشاری مالت کاشی در شرایط استاندارد-39

 ISIRI 12494-3---تعیین مقاومت خمشی مالت کاشی در شرایط استاندارد-33

 ISIRI 12494-3---اومت فشاری مالت کاشی بعد از چرخه های یخبندانتعیین مق-34

 ISIRI 12494-3---تعیین مقاومت خمشی مالت کاشی بعد از چرخه های یخبندان-35

 ISIRI 12494-5---تعیین میزان جذب آب مالت کاشی سخت شده-39

 ISIRI 10760-4---تعیین میزان انقباض مالت کاشی-37

 INSO 3821---بازدهی روان مالت سیمان هیدرولیکی تعیین وزن مخصوص و-38
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 INSO 16018---اندازه گیری تغییرات ارتفاع نمونه های استوانه ای روان مالت سیمان هیدرولیکی-32

 INSO 17039---تغییر طول روان مالت سیمان هیدرولیکی سخت شده-41

 INSO17510---تعیین روانی روان مالت سیمان هیدرولیکی سخت شده-41

 ASTM C 109---تعیین مقاومت فشاری روان مالت سیمان هیدرولیکی-49

 EN 14891---تعیین مقاومت چسبندگی اولیه عایق رطوبتی پایه سیمانی-43

 EN 14891---تعیین مقاومت چسبندگی عایق رطوبتی پایه سیمانی بعد از غوطه وری در آب-44

 EN 14891---مانی بعد از دوره حرارت دهیتعیین مقاومت چسبندگی کششی عایق رطوبتی پایه سی-45

--- ENتعیین مقاومت چسبندگی کششی عایق رطوبتی پایه سیمانی بعد از سیکل های ذوب و یخبندان-49

14891 

 EN 14891---تعیین مقاومت چسبندگی کششی بعد از غوطه وری در آب آهک47

 EN 148914---عیین مقاومت چسبندگی کششی بعد از غوطه وری در آب کلر دارت-48

 EN 14891---تعیین توانایی مقاومت در برابر رشد ترک عایق رطوبتی پایه سیمانی-42

 EN 14891---ن نفوذ ناپذیری در برابر آب عایق رطوبتی پایه سیمانیاتعیین میز-51

  

 


