




میکروس��منت های��کا ی��ک کامپوزی��ت معدنی-پلیم��ری ب��ا 
ویژگیه��ای منحصر بفرد اس��ت که آن را برای اس��تفاده به عنوان 
پوش��ش نهای��ی دک��و راتی��و ، ای��ده آل م��ی گردان��د. ضخامت این 

3  میلی متر خواهد بود.  2 تا  پوش��ش بین  
این محصول بر روی هر س��طح صافی قابل اجرا اس��ت. موزاییک، 
س��نگ، مصالح خودترازش��ونده، بتن، گچ،کناف ، چوب، شیشه 
و ... از جمله این س��طوح هس��تند. ای��ن محصول به طور خاص 
برای کا رهای با زس��ا زی اس��تفاده می ش��ود چرا که  بدون نیاز به 
تخری��ب می توان به طور مس��تقیم آن را بر روی س��طوح قدیمی 

اج��را   نم��ود. 
ه��م چنین ب��ا توجه به س��هولت اجرا، میکروس��منت را می توان 

روی کابین��ت، کانت��ر، می��ز و ...اج��را نم��ود.
میکروس��منت ب��ه صورت یکپا رچه روی س��طوح اجرا می ش��ود 
و ب��ه دلیل روش اج��رای خاص آن ، فضای��ی منحصر به فرد و دل 
انگی��ز در رن��گ ها و طرح های متنوع ایجاد م��ی نماید. به عالوه 
ای��ن محصول قابل اج��را بر روی کف و دی��وار در تمامی فضاهای 
داخل��ی و نماه��ای خ��ا رج��ی س��اختمان قاب��ل اج��را می باش��د. 
میکروس��منت، مقاومت مکانیکی و چسبندگی باالیی داشته و 

در برابر نور آفتاب ، س��ایش و رطوبت کامال مقاوم اس��ت.

MICROCEMENT
is a micronized-cement and polymer composite with 
unique features that make it ideal as a coating material. Its total thickness 
is between 2  and 3 mm.
This material is suitable to be used on almost any type of surface –mosaic, 
stoneware, self-leveling materials, cementitious materials, gypsum, Pladur, 
etc, and offers multiple benefits compared to traditional coatings. It is 
especially suited to refurbish places where the disassembly or demolition 
of the flooring or the wall-cladding materials is to be avoided.
Thanks to its versatility and its range of applications, this product can be 
used to coat special items, such as stairs, sinks, furniture made of MDF, etc.
This coating material needs no joints and, therefore, large-sized seamless 
sections can be obtained.
Its different finishes bring different nuances to its final aspect.
Its installation requires the applicator to have technical knowledge 
and skills for optimal results and to guarantee the perfect finish and 
performance of the product.

ش��رایط نگهداری و اجرا : 

در ش��رایط جوی خشک و دور از رطوبت نگهداری شود.

دمای مناس��ب جهت اجرا بین  4 تا 40 درجه سانتیگراد 
می باش��د.





T h e 
complexity 
of its formula has 
been reduced to the complete 
standardization of its application 
processes with our ability to adapt 
the product to the coating market 
and installation needs. Although 
thorough knowledge, taught by 
HAYKACEMENT®, is needed for the 
preparation and application processes, 
any person with basic construction 
knowledge is able to use our product.
We have a range of 30 colors. In 
addition, our precise control on the 
manufacturing process enables us to 
reproduce practically any color tailor-
made for customers, based on a RAL 
color chart or similar charts.
The natural appearance of its texture 
and finish provides the product with 
the aspect of continuously applied 
cement while avoiding the problems of 
this type of coatings in their traditional 
application processes.

This product speeds up installation compared to traditional solutions as it is applied on 
already consolidated surfaces without the need for previous demolishment.
This coating offers application diversity for a wide range of uses. Thanks to its high 
adherence level it can be applied on any existing surface –terrazzo, stoneware, mar-
ble, cement, self-leveling cementitious materials, gypsum, Pladur plasterboards, 
woods, furniture, etc.
Its minimal application thickness, between 2 and 3 mm, makes refurbishment 
and restoration works easier.
Due to the resistance and elasticity modules of our systems, large seamless 
sections can be obtained without construction or contraction joints, which 
provides the coating with spatial continuity.
It features high application performance; between 120 and 150 m2 can be 
applied per coat per day. Thus, it is the perfect substitute for traditional 
systems.

SabaInnovation Center
Project
Location :
Yousef Abad st
Tehran



ای��ن محصول نس��بت ب��ه مصالح س��نتی مانند س��نگ و 
س��رامیک از س��رعت اج��رای باالت��ری برخ��وردار اس��ت و هم 
چنی��ن بر روی س��طوح گوناگ��ون بدون نیاز به برداش��تن و 

تخریب س��طح پیش��ین  اجرا میگردد.
ای��ن پوش��ش ب��رای کارب��ری ه��ای مختل��ف و در فضاه��ای 

. رد ا دا س��تفاده ر بلی��ت ا متف��اوت قا
 ب��ا توج��ه ب��ه چس��بندگی ب��االی این مصال��ح میت��وان آن 
را ب��ر روی ان��واع س��طوح ش��امل س��رامیک، گ��چ، گ��چ برگ، 
س��نگ، سطوح س��یمانی، ام دی اف، چوب و ... استفاده کرد.

ضخام��ت پایی��ن این مصال��ح )2 تا 3 میلی مت��ر( عملیات 
ب��ا زس��ا زی و نوس��ا زی را بس��یار راح��ت و س��ریع مینمای��د. 

 

مزای��ای 
میکروسمنت 

هایکا:
با توجه به انعطاف پذیری و مدول االستیس��یته میکروس��منت، میتوان آن 
را در قطع��ات بزرگ بدون نیاز به درز های جمع ش��دگی و درزهای انقباض و 
انبس��اط اجرا کرد که محصول نهایی س��طح یک پا رچه و جذاب خواهد بود. 
با توجه به س��رعت باالی اجرا، این مصالح جایگزین مناس��بی برای سیستم 

های س��نتی خواهد بود. 
هایکاس��منت ش��امل 30 رن��گ متفاوت میباش��د. با این وجود ای��ن قابلیت 
وج��ود دارد ک��ه با س��عی و خطا رنگ مورد نظر مش��تری بر اس��اس رال رنگ 
تولید و اجرا ش��ود. این موضوع دقیقا برای بافت های متنوع هایکاس��منت 
صادق اس��ت. ما اکن��ون 12 بافت متفاوت از این مصال��ح را عرضه میکنیم و 
قادر هس��تیم بر اس��اس خواست مشتری تکس��چر نزدیک به نظر ا و  را با 

ی��ی متف��اوت تامی��ن کنی��م.  تکنی��ک ه��ای  اجرا

Senso Restaurant
Project
Location :
Niavaran st
Tehran





HAYKACEMENT ®
APPLICATION PROCESS 
It is necessary to PREPARE THE SUBSTRATE
properly in order to ensure a successful application.
Within the range of priming products there are 
self- level ing mortars,  regulariz ing mortars,
repair and consolidation mortars. When used in 
combination,  the stabi l ity  of  the substrate is
guaranteed.
HAYKACEMENT® application entails two coats 
of HAYKACEMENT® BASE and one-two coats of 
HAYKACEMENT ® 80/20, with performance lower than 
1 kg/m2 for each coat, with a total thickness of 2-3 mm.
Our state-of-the-art, water-based FINISHES (matt, 
satin and gloss) improve the resistance and
waterproofing of HAYKACEMENT ® SYSTEMS.

HAYKACEMENT ®  
can be applied to a wide range of substrates.
The surfaces on which HAYKACEMENT® is to be applied 
must be free of any substantial cracks, fissures, gaps, 
crackling, chips or protrusions.
Construction and expansion joints must be preserved 
in the coating final finish, although their size can be
reduced to less than 1 mm. 

Paadiran Exhibition
Project
Location :
Sheykh Bahaei Sq
Tehran



نح��وه اج��رای 
میکروسمنت هایکا:

نح��وه اج��رای 
میکروسمنت هایکا:

میکروس��منت میتوان��د ب��ر روی ان��واع و اقس��ام 

بس��ترها  اجرا ش��ود. 

س��طحی ک��ه میکروس��منت قرار اس��ت ب��ر روی آن 

اجرا ش��ود می بایس��ت عا ری از پستی و بلندی ها، 

ش��کاف و ترک های عمیق و عریض، پیش آمدگی و 

فرو رفتگی باش��د. در واقع میکرسمنت بر روی هر 

بس��تر صافی قابل اجرا می باش��د. ای��ن مصالح اگر 

بر روی س��طوحی مانند س��رامیک، مو زاییک یا گچ 

برگ کار ش��ود کلیه درزها و بندهای آن پر میش��ود 

و اثری از آنها بر روی الیه تمام ش��ده میکروسمنت 

مش��اهده نخواهد ش��د. 

مراحل اجرای میکروسمنت: 
نکت��ه بس��یار مه��م در اج��رای میکروس��منت آماده 

سا زی بس��تر اجرای میکروس��منت جهت تضمین 

چس��بندگی و اجرای مناس��ب کار می باشد. استفاده 

از پرایمر مناسب برای سطوح مختلف امری ضرو ری 

است. استفاده از مصالح پایه سیمان خودتراز شونده 

و یا ترکی��ب آن با دیگر مصالح به عنوان بس��تر کار 

میتواند  راهکار مناسبی باشد. 
 

اجرای میکروسمنت به طور خالصه شامل مراحل 

زیر  اس��ت: 

آم��اده س��ا زی بس��تر کار )تس��طیح و زدودن گرد و 

غب��ار در ص��و  رت نی��از(

اجرای پرایمر به همراه پهن نمودن مش فایبرگالس 

در ص��و  رت نی��از

اجرای دو دس��ت با مصالح زیر سازی )بیس یا ساب 

بی��س( 

اجرای یک یا دو دس��ت با مصالح مناسب برای الیه 

نهای��ی    )بی��س ،  می��د ی��ا فای��ن( 

اج��رای  الک  محاف��ظ 
 

مراح��ل ف��وق برای فضاه��ا و کارب��ری های متف��اوت به صو رت 

جزی��ی تغییر میکند. برای نما مصالح الی��ه نهایی با مصالح 

دی��وار داخلی ف��رق میکند. در مجموع به ط��ور تقریبی 1/5 تا 

3 کیلوگرم مصالح میکروس��منت در هر مترمربع کار میشود 
ک��ه ضخام��ت هر الیه نبای��د بیش��تر از 1 کیلوگرم باش��د که 

مجموع��ا ضخامت��ی بی��ن 2 تا 3 میل��ی متر را به بس��تر کار 

اضاف��ه  خواه��د  ک��رد. 

الک محاف��ظ نهای��ی ک��ه میتواند به ص��ورت م��ات، نیمه مات 

ی��ا براق کار ش��ود مقاومت سایش��ی  را افزای��ش میدهد و نیز 

مقاوم��ت در براب��ر نف��وذ آب را به ط��ور قابل توجه��ی افزایش 

میدهد و این پوش��ش را آب بند می نماید.
 



SCHEMATIC
APPLICATION PROCESS 

Substrate

Primer + Fiberglass Mesh

Micro Subbase

Micro Base

Micro Mid

Final Coating (texture)

Top Coat Sealer



Bathroom

the Wall , Floor

and Sink

Floor

Commercial Space

Office Space

Exterior Facade

Applications :

Interior Space :

B e h i n d  Te l e v i s i o n ,

D e c o r a t i v e  W a l l

Kitchens Wall

C o u n t e r

Cabinet

D e s k

Door



پش��ت تلویزی��ون، دی��وار دک��و  راتی��و
بی��ن  کابینت��ی

کا نت��ر
کا بین��ت

می��ز
درب

نم��ای  داخل��ی و خ��ا  رج��ی 
کف ، س��قف و دیوار،
س��رویس بهداش��تی

فض��ای تج��ا  ری
فض��ای  اداری

موا رد استفاده:





ط��رح طوف��ان یک��ی از پرکاربردتری��ن 
بافت های مورد اس��تفاده در پوشش های 

میکرو س��منت هایکا  اس��ت.
بافت به محیط  س��طح برجس��ته این 
و  بخش��یده  متف��اوت  حس��ی  ش��ما 
فض��ای زندگی و کار ش��ما را زنده تر و 

پ��ر روح ت��ر  م��ی نمای��د.
 

ان��واع باف��ت ه��ا:

نافطو
.

T O O F A N :
Toofan pattern is one of the most applicable textures in HAYKACEMENT covers. 

The highlighted texture of this pattern gives a different vibe to your environment 

and makes your working and living spaces more lively and soulful.



باف��ت زمی��ن ب��ا ایجاد س��طحی کامال 
س��اده  نس��بتا  ظاه��ری  و  صیقل��ی 
یک��ی از پ��ر طرفدارتری��ن باف��ت های 
پوش��ش  برای  ب��ه ویژه  هایکاس��منت 
ک��ف واحده��ای مس��کونی و فضاهای 

اداری و تجاری می باش��د.
س��طح صیقلی و صاف این بافت امکان 
نظاف��ت راحت فضای ش��ما  را فراهم 

م��ی آو رد.

 

Z...مینز A M I N  :
Zamin texture creates a completely polished surface and a relatively simple 

appearance. It is one of the most popular HAYKACEMENT textures, especially for 

cover ing f loors  of  the res ident ia l  units ,  off ice ,  and commercia l  spaces .  

The polished and smooth surface of this texture makes cleaning very easy.



اگر در طراحی معماری محیط خود به 
دنبال سطوح اکس��ید شده و زنگ زده 
هس��تید، م��ی توانید از طرح اکس��ید 
هایکاس��منت  م��س  اکس��ید  و  آه��ن 

اس��تفاده نمایید. 
دلی��ل  ب��ه  هایکاس��منت  اکس��ید 
ظاه��ری  خ��ود  ش��یمیایی  س��اختار 
بس��یار طبیعی از س��طوح زنگ زده را 

ب��رای ش��ما فراه��م م��ی نمای��د.  
 

ا..کسیدا
هن ُ

I R O N  O X I D E :
If you are looking for an oxidized or rusted look for your designing environment, you 

can use iron oxide or copper oxide patterns of HAYKACEMENT. HAYKACEMENT oxide 

provides a rusted natural view for you because of its chemical structure. 



ه��ای  باف��ت  تری��ن  اصل��ی  از  یک��ی 
هایکاس��منت، »بتن« می باش��د.

تبدی��ل  ام��کان  باف��ت  ای��ن  ب��ا اج��رای 
شدن هر س��طحی اعم ازس��طوح گچی، 
س��یمانی، س��رامیکی و ... را ب��ه ی��ک 
دی��وار ب��ا ظاه��ر بتن��ی ام��کان پذی��ر 
خواهد بود. اجرای آن به صورت درزدار 

و ب��دون درز نی��ز ممک��ن میباش��د. 
با اج��رای طرح بت��ن هایکاس��منت به 
ص��و رت پن��ل ه��ای بت��ن آم��اده دیگر 
بت��ن آماده  ب��ه نص��ب قطع��ات  نی��از 
به همراه شاس��ی کش��ی فل��زی که بار 
م��رده زیادی را به س��ازه ش��ما تحمیل 

م��ی نمای��د، نخواه��د ب��ود.  
 

C...بین O N C R E T E :
“Concrete” is one of the most significant HAYKACEMENT textures. This texture 

makes it possible to transfer any surface such as gypsum, cement, ceramic, and … 

surfaces to a wall with the cement appearance. You can apply the concrete pattern 

as sealant or seamless.

By installing the HAYKACEMENT cement pattern as ready concrete panels, you do 

not need to install ready cement pieces with metal chassis, which add lots of dead 

load to your structure.



میکروس��منت   برجس��ته  ه��ای  ط��رح 
های��کا ب��ا اج��رای الی��ه ب��ه الی��ه و ایجاد 
س��طحی دلنواز و با اجرای استادکا رانی 
کارآ زم��وده و هنرمن��د فض��ای زندگ��ی 
ش��ما را متح��ول کرده و ب��ه محیط روح 

می بخش��د...
اگ��ر در طراحی خود ب��ه دنبال فضاهای 
منحص��ر به ف��رد هس��تید پیش��نهاد 
م��ی کنیم که به س��راغ بافت برجس��ته 

هایکاس��منت بیایید.
 

یبلوشا
ن

STENCILE TEXTURES :
HAYKACEMENT stencile textures with a layered finish create a soft surface and 

installed by experienced masters and artists can change your living space.

If you are looking for extraordinary spaces in your design, we suggest the 

HAYKACEMENT stencile textures. 

.



های��کا  میکروس��منت  س��احل  ط��رح 
یک��ی از متف��اوت ترین و جدی��د ترین 
باش��د.  ه��ای میکروس��منت می  طرح 
با اجرای ای��ن بافت م��ی توانید حال و 
هوای ساحل را به فضای خود بیاورید. 
این بافت با ایجاد س��طحی کامال صاف 
فضاه��ای  ک��ف  آن روی  ام��کان اج��رای 
مس��کونی، اداری و تج��اری را به ش��ما 

خواه��د داد.
 

Sحلسا A H E L :
The HAYKACEMENT SAHEL texture  is the most different and the newest microcement 

pattern. You can bring a beach climate to your space with this texture. The completely 

smooth surface of this texture makes it suitable for the floor of the residential, 

office, and commercial spaces. 



ج��ال و زیبای��ی آلومینی��وم، 
ب��ا اس��تفاده از این پوش��ش 
ج��ذاب که قابل اجرا بر روی 
ن��واع قس��مت ها می باش��د  ا

بدس��ت می  آید.

 

Aملو L L U M I N I U M :
The luster and beauty of aluminum is achieved by 
using this attractive coating that can be applied on 
a variety of surfaces.



پوش��ش بی نظیر مس را می 
توان بر روی انواع بافت ها اجرا 
ک��رد. نمای��ی به رن��گ مس را 
م��ی ت��وان ب��ا اس��تفاده از این 

پوش��ش بدس��ت آو رد.

 

َمس
C O P P E R :
Unique copper coating can be applied on a variety 
of textures. A copper-colored appearance can be 
achieved by using this coating.





Green Food Resturant 
Project

Location :
Heravi st
Tehran



Khoramshahr
Commercial Office
     Center

Location :
Khoramshahr st
Tehran

Project





Paadiran Exhibition
Project
Location :
Sheykh Bahaei Sq
Tehran





Building No.8
Project
Location :
AlvanD St
Tehran



Erfan Salamat
Project
Location :
Saadat Abad
Tehran



National Airospace Park
Project
Location :
Tehran



Paadiran Exhibition
Project
Location :
Sheykh Bahaei Sq
Tehran



Dineh Food Industries
Project
Location :
Tehran



Signature Cafe Restaurant
Project
Architecture :
Keyvan Ghaenian
Photography By :
Negar Seddighi
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Esfahan




