
ARPOOM
Manufacturer and host of industrial, pharmaceutical and hospital epoxy, 

antistatic, anti-acid and surface protection coatings&

(آراسته پوشش مهیا)شرکت آرپــوم 
پوشش های تولید کننده و مجری کفپوش های اپوکسی صنعتی، دارویی و بیمارستانی، آنتی استاتیک، کفپوش ضد اسید و

حفاظت سطوح

اآراسته پوشش مهی
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وولیدتدرفعالیتتخصصیزمینهبا(مهیاپوششآراسته)آرپــومشرکت
زمندینیاتامینهدفباشیمیاییوپلیمرمهندسیفنیدانشتوسعه

فنیایهقابلیتبرتکیهباشرکتاین.یافتشکلکشورصنایعهای
ضورحپویاوجوانانسانینیرویازگیریبهرهباوخودفردبهمنحصر

.استدادهقرارخوداصلیهدفعنوانبهراکشورصنایعدرموثر

(Arpoom) Specialized in the field of production and
development of technical knowledge of polymer and
chemical engineering to meet the needs of the country's
industries. Relying on its unique technical capabilities and
utilizing a young and dynamic workforce, the company has
made effective presence in the country's industries as its
main goal.

درباره ما 
About Us

www.betonarpoom.com                                                                   www.arpoom.com 
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ARP-SRC Resin Coatingsپوشش های رزینی 

.یورتان در رنگهای مختلفپلی واپوکسی پایه رزین های درز بر صورت یکپارچه و بدون به 

و فلزیدارای مقاومت های بسیار خوب شیمیایی، مکانیکی و چسبندگی بسیار عالی بر روی سطوح بتنی

.هاقابل استفاده در سطوح کف و دیواره سالن های صنعتی، پوشش مخازن، حوضچه ها و کانال

استاتیکقابلیت اجرای به صورت آنتی 

Integrated and seamless, based on epoxy and polyurethane in various colors.
It is resistant to chemicals, mechanical and very good adhesion to concrete and 
metal surfaces
Applicable to floor surfaces and industrial walls of the hall, tanks coating, the 
ponds and channels.
Run fast and easy
Ability to perform antistatic

www.betonarpoom.com                                                                   www.arpoom.com 
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FLOOR EPOXY Epoxy Resinکفپوش اپوکسی                                                  

مقاومتدارایپوششایناستامینپلیهاردنرواپوکسیرزینپایهبرشوندهسختجزییدوپوششیک
میمقاومآلیفاتیکحاللهایوخامنفتفاضالبضربهسایشبرابردروبودهعالیوشیمیاییمکانیکی

.باشد

A durable coating on the basis of Epoxy and Poly Amin Hardeners. This coating has
excellent mechanical and chemical strength and it has good resistant of acids and
wastewater of crude oil and aliphatic solvents.

مکانیکی بسیار خوبمقاومت 

رقیقاسیدهای مقاومت شیمیایی مطلوب در برابر بازها و 

چسبندگی خوب بر روی سطوح بتنی و فلزی

The mechanical strength is very good

Desirable chemical resistance against dilute acids

Good adhesion on concrete and steel surfaces

Without shrinking

Suitable for floors and walls with glass fiber or filler type for reinforcement
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                                                                                                       Resins floorکفپوش های رزینی 
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Polyurethane Resinsکفپوش پلی یورتان                              FLOOR POLYURTHANE

بهسبتنیورتانپلیرنگمیشودارائهوتولیدبراقصورتبهایزوسیاناتهاردنروالپلیرزینبراساس

دریینهاپوششعنوانبهرنگثباتوبراقیتحفظبهتوجهباوداردباالییمقاومتخورشیدUVاشعه

.گیردمیقراراستفادهموردخارجیسوطح

مکانیکی و شیمیایی بسیار خوبمقاومت 

ه های ریز و اجتناب ناپذیر سطح بتنی بعدم انتقال ترک) crack-bridgingخاصیت االستیسیته و قابلیت 
(پوشش رزینی

چسبندگی خوب بر روی سطوح بتنی و استیل  

اجرای سریع و آسان

انیکیمکها به تنهایی و یا همراه انواع فیلرها جهت تقویت و افزایش مقاومت قابل اجرا بر روی کف و دیواره

Polyurethane and Hardener resin is produced in a glossy manner. The polyurethane 
paint has a high resistance to the UV rays of the sun, and it used to maintain gloss 
and color stability as the final coating in the outer surface.

The mechanical and chemical resistance is very good
Feature of elasticity and functionality crack-bridging
Good adhesion on concrete and steel surfaces
Run fast and easy
Suitable for floors and walls alone or in combination with a variety of fillers to 
increase mechanical strength

                                                                                                       Resins floorکفپوش های رزینی 
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ANTISTATIC FLOOR Antistatic flooringکفپوش آنتی استاتیک     

ازمانعاستاتیکآنتیکفپوشکهبدانیداستمهم،هستیداستاتیکآنتیخاصیتباکفپوشیدنبالبهاگر

آنتیکفپوشعمدهمزایایازیکیوشودمیآنکفازعبورهنگامدرالکتریکیبارایجاد

آنروینبرداشتگامهنگامدرافرادکاملایمنیموجبکهاستافرادگرفتگیبرقازجلوگیریاستاتیک

یتاهمشمابرایبودناستاتیکانتیکهجاهاییوعملاتاقبرق،اتاقدرراآنکاراییجملهاز.شودمی

.دارد

If you are looking for antistatic flooring, it is important to know that antistatic

flooring prevents electrical charge when passing through the floor, and one of the

major benefits of antistatic flooring is preventing people from being electrocuted,

which ensures complete safety in people. When stepping on it. Including its

performance in the electrical room, operating room and places where it is

important to be anti-static.

                                                                                                       Resins floorکفپوش های رزینی 

www.betonarpoom.com                                                                   www.arpoom.com 



TREY
research

5

ARP-P         False floor AL/F( آلومینیومی و فوالدی)کفپوش کاذب

.تاسیسات زیر کفدسترسی سریع و آسان به

.قابلیت جابجایی آسان بوسیله مکنده های قوی

.صلبیت بسیار باال

.تحمل باربری تجهیزات و دستگاه های بسیار سنگین

(.دارای خاصیت آکوستیک) بی صدا 

.قابلیت نصب پریز و دریچه کف خواب

.قابلیت نصب انواع پوشش نهایی

.اجرای کف کاذب آسان و سریع

Quick and easy access to underfloor facilities.

Easy to move by strong suckers.

Extremely rigorous.

Bearing equipment and heavy machinery.

Silent (Acoustic).

Ability to install the syringe and drain valve.

Capable of installing the ultimate cover.

Run false floor easily and quickly.

                                                                                         False-facedکف کاذب                                  

www.betonarpoom.com                                                                   www.arpoom.com 
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Roll Floorکفپوش رول  RF-FLOOR

:ازاندعبارتمحصولاینهایویژگیجملهازواستدارارااروپاییهایاستاندارتمامیرولکفپوش

.باشدمیسنگیناجسامجاییجابهوکشیدگیمقابلدربودنخشضد

.استمیلیمتر۲٫۰۸ومیلیمتر۲رولیکفپوشضخامت

ستشوشبارهرازبعدواستمقاومعفونیضدموادباشستشومقابلدروبودهباکتریالآنتیکفپوش
.کندمیحفظراخوداولیهشفافیت

وونیمسکهایمحیطازهامکانتمامیدراستفادهجهتمناسببودهمقاومرقیقشیمیاییموادمقابلدر
،مهدکودک،پاساژ،هافروشگاه،بیمارستانی،اداریوتجاریهایمکانجملهازترردپرهایمکان

.باشدمیعمومیهایمکانکلیهومدارس

.باشدمیاستاتیکآنتیباکتریال،آنتیکانداکتیو،کفپوشآنهاانواع

Roll flooring meets all European standards and features of this product include:

It is anti-scratch against heavy drag and displacement.

The thickness of the roll flooring is 5 mm and 2.5 mm.

The flooring is antibacterial and resistant to washing with disinfectants and retains
its original transparency after each wash.

It is resistant to dilute chemicals and is suitable for use in all places, including
residential and commercial areas, including commercial, office, hospital, shops,
passages, day care centers, schools and all public places.

Their types are condensing, antibacterial, antistatic flooring.

www.betonarpoom.com                                                                   www.arpoom.com 
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Epoxy Grout                                           ASTM-C1181-C531گروت اپوکسی

اپوکسی،رزیندارایاپوکسیگروت.باشدمیجزء3شاملوحاللبدونوپذیرشکلاپوکسیگروت
افیستکاپوکسیگروتمصرفهنگامدر.استسیلیسیویژهبندیدانهوآمینآورندهعملکننده،سخت

.شوندمخلوطهمباآنجزءسه

کردن ساختار حفره ها و حفره های بتنیپر 

رکذوب در فضاهای محدود زیر ستون های ستون، تجهیزات صنعتی و ماشین آالت با بارهای ثابت و متح

نصب و راه اندازی جرثقیل های کابل و انتقال

نصب پیچ و اتصاالت در بتن

Epoxy grout is ductile and solvent free and consists of 3 components. Epoxy Grout 

is an epoxy resin, a hardener, an amine-making agent and a special silica-grading 

agent. When using epoxy, it's enough to mix the three components together

Fill the structure of holes and concrete holes

Melting in limited spaces under column pillars, industrial equipment and machines 

with fixed and moving loads

Installation of cable and transmission cranes

Installing fittings in concrete

www.betonarpoom.com                                                                   www.arpoom.com 
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ARPOOM
ـوم  ــ (آراسته پوشش مهیا(آرپ

BETONARPOOM

02633510091 - 09106769070

INF@BETONARPOOM

WWW.BETONARPOOM.COM

(  آراسته پوشش مهیا) شـرکـت آرپــوم 
7، واحد 54غربی، پالک 5۲۲، خیابان 5۲۰، بلوار4البرز، مهرشهر، فاز 

۰۲6–۰۲6335۰761۰-۰۲6335۲6344-3351۰۰91: تلفن
31۸3744137: کد پستی۰۲1–۸9779197: فکس

CENTRAL OFFICE: phase 4 Mehrshahr ، Karaj.  

Alborz

TELEPHON: +98-02633510091   +98-02633526344 +98-02633507610

FAX: +98 0218977919   


