
Spacer                  اسپـیـسرها با فراهـم آوردن امـکان ایجـاد پـوشش بتن کـافــ ن ــ ـــش

چشمگیـری در افـزایش عمــر سازه هـای بتن  دارـد. اســـپـیـســـرهــای                 

پالستیک  بتن با طـراح  خاصن مواد اولیه ساز سازگار با بتنن حـمل آسان و              

قـیمـت بسیارمناسب در اشـکالن اــواع و اــدازه هـای مـلـتـبـــ  بـرای                   

کاربردهـای  ـظـیر فـوـداسیون هان س   هان دیـوارهان سـتون ها و ... مـورد               

 استفاده قرار م  گیرـد.      

تـا چند ســال گذشته بـرای این منظور از تکه هـای ســـنـکن کـاشـــ ن             

مـوزاییک و سـایر قطعات مشابه استفاده م  شد. این موضوع عالوه بر کاستن           

دقت اـجـام کارن باعث هدر رفتن زمانن هـزینه و ـیروی اـساـ  م  شـد. امـا                 

امـروزه عمـدتا از اسپیسرهـای پالستیک  بتن برای ایجـاد فـاصبه دقیق بیـن            

 میبگرد و قالب استفاده م  گردد.

 اسپیسرهای پالستیک  بتن
ـر ررر ـر ـر ـر ـر ـر  RKBeton آرکر

www.Rkbeton.ir 
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 مدل پوشش بتن سایز میبگرد تعداد در بسته وزن هر کیسه

6 kg 1000 6-16 20 CF-20 

7 kg 1000 6-16 25 CF-25 

9 kg 1000 6-16 30 CF-30 

9 kg 600 6-16 50 CF-50 

CF  اسپیسر کبمپ فیکس 
Clamp FiX 

در سازه های سبکن س   های کامپوزیت ن قطعات پیش ساخته بتن کاربرد:   

کیبوگرم 52قیمت بسیار مناسب و قاببیت تحمل بار تا وزن ویژگ  ها:   

 مدل پوشش بتن سایز میبگرد تعداد در بسته وزن هر کیسه

6 kg 500 6-16 30 MF-30 

9 kg 400 6-16 40 MF-40 

7.5 kg 500 6-16 50 MF-50 

8 kg 300 6-16 75 MF-75 

MF  اسپیسر ماکس  فیکس 
Maxi FiX 

HS  هارد اسپیسر 
Hard Spacer 

 مدل پوشش بتن سایز میبگرد تعداد در بسته وزن هر کیسه

6 kg 1000 4-10 25 WS-25 

6 kg 1000 6-14 25 WS-25 

7 kg 500 6-14 30 WS-30 

8 kg 400 8-22 30 WS-30 

9 kg 250 8-20 40 WS-40 

10 kg 200 8-20 50 WS-50 

12 kg 200 8-20 60 WS-60 

13 kg 100 8-25 75 WS-75 

 WS اسپیسر  دیواری 
Wheel Spacer 

 مدل پوشش بتن سایز میبگرد تعداد در بسته وزن هر کیسه

6 kg 300 6-16 80 DS-80 

6 kg 300 6-16 90 DS-90 

7 kg 300 6-16 100 DS-100 

8 kg 300 6-24 110 DS-110 

9 kg 300 6-24 120 DS-120 

10 kg 300 6-24 130 DS-130 

12 kg 300 6-24 140 DS-140 

13 kg 250 6-24 150 DS-150 

6 kg 150 پایه 30 آزادDS- 

DS  دوبل اسپیسر 
Double Spacer 

در سازه های  ـظیر فوـداسیونن پوتر و ک  سازی های ـسبتاً سنگینکاربرد:   

کیبوگرم 021قیمت بسیار مناسبن مستحکم و با قاببیت تحمل بار تا وزن ویژگ  ها:   

مناسب ک  های دو شبکه ایکاربرد:   

میبیمتری برای مش های تحتاـ  و پوشش بتن  برای            01پوشش بتن  ویژگ  ها: 

میبیمتری     021ال    01مش های فوقاـ  در ارتفاع                     
  

بتن ریزی های عمودین دیوارهان ستون هان قطعات پیش ساخته بتن  کاربرد:   

حداقل سطح تماس با قالب و عدم مماـعت ویژگ  ها: 

 مدل پوشش بتن سایز میبگرد تعداد در بسته وزن هر کیسه

8 kg 500 8-32 25 HS-25 

10 kg 500 8-32 30 HS-30 

8 kg 400 8-32 40 HS-40 

9.5 kg 400 8-32 50 HS-50 

10 kg 300 8-32 75 HS-75 

شبکه هان فوـداسیون ها و ک  سازی های سنگینکاربرد:   

کیبوگرم      011استحکام بسیار باال برای کارهای سنگین با قاببیت تحمل بار تا وزن  ویژگ  ها:
   

 مدل پوشش بتن سایز میبگرد تعداد در بسته وزن هر کیسه

7 kg 200 8-22 50 SS-50 

8 kg 150 8-22 75 SS-75 

9 kg 150 8-32 100 SS-100 

SS  اسپیسر فوق سنگین 
Strong  Spacer 

سازه های بسیار سنگینن سازه های دریای  و ـظیر آن کاربرد:   

طراح  ب  ـظیر و دارای استحکام فوق العاده جهت کارهای بسیار سنگین           ویژگ  ها:  

کیبوگرم 011با تحمل با ـ طه ای تا وزن                           
 

CB   میان بولت آب بند پالستیک 
Cover Bolt-L 

 مدل قطر لوله (cm)طول  تعداد در بسته وزن هر کیسه

 CB 25  100ال 20  50 -

دیواره های بتن  سازه های آب ن ملازن و فاضالب و استلرهاکاربرد:   

ایجاد فاصبه مناسب بین دیواره دو قالبویژگ  ها:   

امکان آب بندی کامل محل عبور بولت ها                 

میان بولت فوق در سایر سایزها موجود م  باشد.                 

 مدل پوشش بتن سایز میبگرد تعداد در بسته وزن هر کیسه

7 kg 1000 6-16 22 FF-22 

FF اسپیسر فبت فیکس 
Flat Fix 

زمین های ـرمن سطوح عایق و س   های سبک از جنس فوم پب  استایرنکاربرد:   

عدم ایجاد سوراخ و فرورفتگ  در سطوح ـرم و عایقن تعادل و پایداری مناسبویژگ  ها:   
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CB   میان بولت آب بند پالستیک 
Cover Bolt-L 

 مدل قطر لوله (cm)طول  تعداد در بسته وزن هر کیسه

5 kg 50 20 cm 25 CB-20 

5/5 kg 50 25 cm 25 CB-25 

6 kg 50 30 cm 30 CB-30 

6/5 kg 50 35 cm 40 CB-35 

6/5 kg 40 40 cm 50 CB-40 

 7 kg 40 45 cm 75 CB-45 

7 35 50 cm 50 CB-50 

7 30 60 cm 60 CB-60 

7/5 30 70 cm 70 CB-70 

7/5 25 80 cm 80 CB-80 

دیواره های بتن  سازه های آب ن ملازن و فاضالب و استلرهاکاربرد:   

ایجاد فاصبه مناسب بین دیواره دو قالبویژگ  ها:   

امکان آب بندی کامل محل عبور بولت ها                

پوشاـدن دو سر لوله توسط استاپر و در ـهایت گروت و چسب بتن                

میان بولت فوق در سایر سایزها موجود م  باشد.                  

JS اسپیسر تیرچه 
Joist Spacer 

 مدل سایز میبگرد تعداد در بسته وزن هر کیسه

6 kg 1000 6-12 JS-100 

14 kg 1000 6-18 JS-120 

تنظیم دقیق بین آرماتورهای تیرچهکاربرد:   

دارای سه خرک برای قرارگیری آرماتورهای جاـب  و ت ویت  در وسطویژگ  ها:   

SC سـاید چیـر 
Side Chair 

 مدل پوشش بتن سایز میبگرد تعداد در بسته وزن هر کیسه

10 kg 1000 10-25 30 SC-30 

ک  سازی با وزن متوسطکاربرد:   

گیره مناسب و قاببیت اضافه شدن به شبکه پس از آرماتوربندیویژگ  ها:   

UC  اسپیسر یو چیر 
U Chair 

 مدل پوشش بتن سایز میبگرد تعداد در بسته وزن هر کیسه

8 kg 1000 30 آزاد UC-30 

12 kg 1000 40 آزاد UC-40 

9 kg 500 50 آزاد UC-50 

س   هان قطعات پیش ساختهن دال های کامپوزیت و ک  سازی های سبککاربرد:   

پایداری و تعادل مناسبن استفاده و کاربری بسیار آسانویژگ  ها:   

TS   اسپیسر کاش 
Tile Spacer 

 مدل سایز بند کش  تعداد در بسته

200 2 TS-2 

200 3 TS-3 

200 4 TS-4 

200 5 TS-5 

100 6 TS-6 

100 7 TS-7 

100 8 TS-8 

100 9 TS-9 

100 10 TS-10 

مناسب برای بندکش ن سنک و سرامیککاربرد:   

ایجاد بند یکسان و با اـدازه دللواه بین کاش  هاویژگ  ها:   

 ایجاد ظاهری فوق العاده زیبا در پایان کار

RS  اسپیسر دایره ای 
Round Spacer 

 مدل پوشش بتن سایز میبگرد تعداد در بسته وزن هر کیسه

3/6 kg 100 20 آزاد RS-20 

3/5 kg 90 25 آزاد RS-25 

3/3 kg 80 30 آزاد RS-30 

3 kg 60 40 آزاد UC-40 

استفاده در سطوح گسترده و تلتکاربرد:   

دارای سطح بزرگ و مستحکم با قاببیت تحمل بار مناسبویژگ  ها:   

WWW.RKBETON.IR 
 

                  

CS  کیج اسپیسر 
Cage Spacer 

 مدل پوشش بتن سایز میبگرد تعداد در بسته وزن هر کیسه

4 kg 50 8-16 75 CS-75 

در قالب های لغزـده ماـند قالب توـلکاربرد:   

سهولت استفادهن ایجاد دقت و اطمینان در کاربردهای مورد ـظرویژگ  ها:   
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