
ક��ટ� કશન ક� િમકલ ઉ�પાદન પોટ� ફો�લયો



એરપોટ� ઇમારતો ર��વે રોડવેઝ દ�રયાઈ માળખું

િવ ષ ય વ �તુ ઉ �પા દ ન પો ટ� ફો �લ યો

ર�ડવોપ એ ઔ�ો�ગક અને ઘર�લું ક��ટ� કશન

ક� િમકલ ઉ�પાદનના �ે�મ� ખૂબ જ �શંસનીય

નામ છે. અમે વષ� ૨૦૧૦મ� ભારતમ� બ�ધકામ

માટ�  ક� િમકલ બનાવનાર એક િવ�સનીય

ઉ�પાદક બનવાની નાની શ�આત કર� હતી.

અમે એડહ� �સવથી લઈને વોટર�ૂ�ફ�ગ, વોલપુ��,

એ�કર  �ાઉટ્સ, ટાઇલ  �ાઉટ્સ, ક���ટ  એડિમ�ચર 

અને �લો�ર�ગ સો�યુશ�સ જવેા અ�ય ઘણા બધા

ક��ટ� કશન ક� િમક�સની સંપૂણ� �ેણીના ઉ�પાદન

માટ�   �ણીતા  છ�એ.

ક���ટ એડિમ�ચર

ઔ�ો�ગક �ાઉટ

સીલ�ટ 

ટાઇલ અને �ટોન એડહ� �સવ

વોટર�ૂ�ફ�ગ ક� િમક�સ

વોલપુ�� અને પેઇ�ટ્સ

અ�ય

૪

૬

૮

૧૦

૧૬

૧૮

૨૦

સંર�



ણ  માળખું ડ� મ અને �સ�ચાઈ તેલ અને ગેસ �લા�ટ  

સારા અને મજબતૂ સબંધંો હોવા જ�ર�
એક અ�ણી ક��ટ� કશન સામ�ી અને ક� િમકલ ઉ�પાદક તર�ક� , અમાર� પાસે સમ�

દ�શમ� ૫૦૦૦ થી વધુ િવતરકો છે જમેને અમારા પર િવ�ાસ છે અને �યાર� તમે

આ વ�ચી ર�� છો, �યાર� આ સં�યા ઝડપથી વધી રહ� છે.

અમાર� િનપણુતા, અવતં-ગાડ�  ઇ��ા�ટ��ચર, નવીનતા પર અિવચ�લત

�યાનને લીધ,ે અમે સવ��મ બ�ધકામ ઉ�પાદનો સાથે અમારા િવ�ભરના

�ાહકોને િનરંતર સવેા આપી છે. અમારા ઉ�પાદનોનો ઉપયોગ રહ� ણ�ક 

અને �યાપાર� બ�ધકામમ� �યાપકપણે થાય છે. તમે તમારા આગામી મોટા

�ોજ�ેટ માટ� , શ�આતથી કામ કરવા, અથવા સમારકામ અને પનુવસ� ન 

કરવાના  હ� તુ  થી, એ��જિનય�રગ�  અને ક��ટ�કશન ક� િમકલ શોધી ર�� હોવ,

તો અમાર� �ય� તમારા બધ� કાય�નું િનરાકરણ છે.
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અમે ક���ટ એડિમ�ચર ઉક� લોમ� શું ઑફર કર�એ છ�એ

ક���ટ એડિમ�ચર 
ક���ટ એડિમ�ચર ઉક� લોની િવશાળ �ેણીમ� સામેલ

િવશાળ �ેણીના િમ�ણો જ ે ગીચ મજબૂતીકરણ ક���ટમ� ક���ટ �લેસમે�ટની મંજૂર� આપે છે.

અમાર� એ��જિનય�ર�ગ ટ�મ �ોજ�ેટના દર�ક તબ�ે ટ�કિનકલ સહાયતા પૂર� પાડ�  છે.

અમાર� �સ�ટમો ફ�ત અમારા ��શ��ત એ��લક� ટસ�ના નેટવક�  �ારા ઇ��ટોલ કરવામ� આવી છે. 

ઉ�પાદન ગુણવ�ા

ઝડપી ટન�અરાઉ�ડ સમય

�પધ��મક દરો

૨૪x૭ ટ�કિનકલ સહાયતા

ઉ�પાદન ક�ટમાઇઝેશન

સરળ ઉક� લો

અમને શા માટ�  પસંદ કરો



�લા�ટકોન   એપી૨૧૧
R

૫, ૧૦, ૨૦, ૫૦ અને ૨૦૦ �ક�ા 

ફાયદાઓ 

• 

• 

• 

• 

૫૦૦ િમલી., ૧, ૫, ૧૦, ૨૦, ૫૦ અને ૨૦૦ �લટર.

૨૦, ૫૦ અને ૨૨૦ �ક�ા એચડ�પીઇ ડ� મ  વોટર ર��ુસર

�લા�ટકોન   એચએસ૨૦૦ (સામા�ય)
R

સુપર�લા��ટસાઇઝર

૨૫, ૫૦ અને ૨૫૦ �ક�ા એચડ�પીઇ ડ� મ  

�લા�ટકોન  એડબ�યુ + 
R

ઇ��ટ�લ વોટર�ૂ�ફ�ગ ક�પાઉ�ડ

�લોકફા�ટ  એસી૧૦૦
R

હાડ� નર - પેવર એડિમ�ચર (અનર�ઈ�ફોસ�મે�ટ)

ક� વી ર�તે વાપરવું 

ફાયદાઓક� વી ર�તે વાપરવું 

ફાયદાઓ

ફાયદાઓ

ક� વી ર�તે વાપરવું 

ક� વી ર�તે વાપરવું 

દર ૫૦ �ક�ા �સમે�ટ બેગમ�

૨૦૦ �ામ થી ૨૫૦ �ામ

સુધી �લા�ટકોન એપી૨૧૧

ઉમેરો.

�લેબની મજબૂતી વધાર� છે.

પાણી �સમે�ટની અસરકારકતામ� સુધારો કર� છે.

કાટ અટકાવે છે.

ક���ટની ��ન�ધતા �ળવે છે.

• 

• 

• 

• 

�યાર� ક���ટ િમ�ર ચાલતુ

હોય �યાર� એક બેગ �સમે�ટ મ�

200 થી 250 િમલી વાપરવું.

નવા �લેબની મજબૂતી વધાર� છે.

તમારા �લેબને વોટર�ૂફ બનાવે છે.

�ટ�લ બારમ� કાટ અટકાવે છે.

��ન�ધતા વધાર� છે.

માગ�દ�શ�કા મજબુ ભલામણ

કર�લ ડોઝ �સમે�ટયુકત

સામ�ીના વજન અનુસાર

૦.૬% થી ૧% છે. 50 �ક�ા.

�સમે�ટ બેગમા 200 �ામ

મી� કર�ને વાપરવું.

�ીકા�ટ ક���ટ,

પીસીસી,

આરસીસી કામ મ�.

�ીકા�ટ ક���ટ,

પીસીસી,

આરસીસી કામ મ�.

૫૦ �ક�ા �સમે�ટ બેગમ�

૨૦૦ �ામ િમ� કર�ને

વાપરવું.

CM/L-7600150113

• 

• 

• 

• 

• 

• 



ટાઇલ �ાઉટ અને ઇ�ડ�ટ� �યલ �ાઉટ
ઔ�ો�ગક �ાઉટ સો�યુશ�સની િવશાળ �ેણીમ� સામેલ
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અમે ઔ�ો�ગક �ાઉટ સો�યુશ�સમ� શ ું ઑફર કર�એ છ�એ

ઇ��ટોલેશન વખતે દ�વાલની ટાઇ�સ, �લોર ટાઇ�સ, અંદરના અને બહારના ભાગોમ� મજબૂતી વધારવા માટ�  �ાઉટ્સની �ેણી.

અમાર� એ��જિનય�ર�ગ ટ�મ �ોજ�ેટના દર�ક તબ�ે ટ�કિનકલ મદદ પૂર� પાડ�  છે.

અમાર� �સ�ટમો મા� અમારા ��શ��ત એ��લક� ટસ�ના નેટવક�  �ારા જ ઇ��ટોલ કરવામ� આવે છે.

ઉ�પાદન ગુણવ�ા

ઝડપી ટન�અરાઉ�ડ સમય

�પધ��મક દરો

૨૪x૭ ટ�કિનકલ સહાયતા

ઉ�પાદન ક�ટમાઇઝેશન

સરળ ઉક� લો

અમને શા માટ�  પસંદ કરો



ટ�રાટાઈલ  �ાઉટ
૫૦૦ �ામ અને ૧, ૫, ૨૦ �ક�ા. 

૨૫ �ક�ા બેગ

૧, ૫ અને ૨૦ �ક�ા. સેટ�સમે�ટ આધા�રત ઉ� પો�લમર �ાઉટ

ઇપીટાઈલ  �ાઉટ
R

ઇપો�ી ટાઇલ �ાઉટ

૫૦૦ �ામ, ૧ અને ૫ �ક�ા

એરાકોન  �પી2 
R

નોન �ી�ક �ાઉટ

એ�કોસીન  પી �ફ� 
R

પો�લએ�ટર ર��ઝન એ�ક�ર�ગ �ાઉટ

ક� વી ર�તે વાપરવું 

ક� વી ર�તે વાપરવું 

ક� વી ર�તે વાપરવું 

ક� વી ર�તે વાપરવું 

૧ �કલો ટ�રાટાઈલ �ાઉટમ�

૨૦૦ થી ૩૦૦ �ામ પાણી

અને ૧૦૦ થી ૨૦૦ �ામ

પોલી�ાઉટ નાખી બરાબર

િમ� કરવું.

ટાઇ�સ / પ�થરના સ�ધા

ભરવા માટ� .

ક� વી ર�તે વાપરવું

૨૫ �કલો થેલીમ� ૪ થી ૪.૫૦

�લટર પાણી ઉમેર� �ટરર

વડ�  િમ� કરવું અને મશીન

ફાઉ�ડ�શનમ� ર�ડવું.

ટબ�ઇન, કો��ેસર, બોઇલર ફ�ડ પંપ, �ફ���ગની િવશાળ �ેણી,

બાથ�મ પાઇપ આઉટલેટ વગેર�ની બેઝ �લેટનું �ાઉ�ટ�ગ.

સૌ�થમ ૧૦૦ �ામ હાડ� નર અને ૨૦૦

�ામ ર��ઝનને િમ� કરો, પછ� તે

િમ�ણમ� પાવડર ઉમેરો, ફર�થી િમ�

કરો, ટાઇ�સના સ�ધામ� લગાડવા

માટ�  પે�ટ તૈયાર છે, અડધા કલાક પછ�

ભીના �પો�જથી વધારાનું સાફ કરો.

ટાઇલ અને પ�થર વ�ેની

ખાલી જ�યાના સ�ધાને ભરવા

માટ� .

પાવડર અને �વાહ�ને

�માણસર ભેળવીને પે�ટ

બનાવો, પછ� તે પે�ટને

�છ�મ� ભરો.

�તંભ, થ�ભલા, �લેબમ�

બારનું એ�ક�ર�ગ સ�ળયાને

કૉલમ તથા �બ�બમ� લગાવવ�.

TM

ફાયદાઓ ફાયદાઓ

ફાયદાઓ

�� વાપરવું 

�� વાપરવું �� વાપરવું 

�� વાપરવું 

ઘસારા સામે ઉ� �િતકાર,

ઓછંુ પાણી શોષક,

 ૨૪ રંગ ઉપલ�

વોટર�ૂફ

એ�સડ�ૂફ 

તાકાતમ� ઝડપી �ા��ત,

કંપન �િતરોધક, કાટ

�િતરોધક

• 

• 

• 

• 

• 
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અમે સીલ�ટ સો�યુશ�સમ� શ ું ઑફર કર�એ છ�એ

વાયુ યુ�ત ક���ટ માટ�  ખાસ ઘડવામ� આવેલા બો��ડ�ગ એજ�ટો.

અમાર� એ��જિનય�ર�ગ ટ�મ �ોજ�ેટના દર�ક તબ�ે ટ�કિનકલ સહાયતા પૂર� પાડ�  છે.

ઉ� ઉ�પાદકતા અને મુ�ક� લી મુ�ત ઉપયોગ પૂણ� ગુણવ�ાની ખાતર�, �યાજબી �ક�મત અને ��શ��ત એ��લક� ટસ�નું અમા�ં નેટવક� .

ઉ�પાદન ગુણવ�ા

ઝડપી ટન�અરાઉ�ડ સમય

�પધ��મક દરો

૨૪x૭ ટ�કિનકલ સહાયતા

ઉ�પાદન ક�ટમાઇઝેશન

સરળ ઉક� લો

અમને શા માટ�  પસંદ કરો

સીલ�ટ 
સીલ�ટ સો�યુશ�સની િવશાળ �ેણીમ� સામેલ



ર�ડોસીલ  એસીએલ
૧, ૫ અને ૨૦ �ક�ા.

૪ અને ૨૫ �ક�ા. સેટ

૬૦૦ િમલી. ક� ��યુલ એ�� �લક સીલ�ટ 

ર�ડોસીલ
પીયુ સીલ�ટ 

૫૦ મીમી. x ૧૦ મીટર, ૧૦૦ મીમી. x ૧૦ મીટર, ૧૫૦ મીમી. x ૧૦ મીટર

ર�ડો�લે� 
પોલી સ�ાઈડ સીલ�ટ 

�લૅશ�ટ� �પ 
�બટુમેન ફ� �ટ 

ક� વી ર�તે વાપરવું 

ક� વી ર�તે વાપરવું 

ક� વી ર�તે વાપરવું 

ક� વી ર�તે વાપરવું 

ર�ડોસીલ એસીએલ એક તૈયાર

�ોડ�ટ છે. પે�ટને ટ� ોવેલનો

ઉપયોગ કર�ને લગાવવી.

લાકડાની અને ધાતુની 

બાર�ની �� મ વ�ેના

ંસ�ધાઓ, ક���ટ અને ઈટકામ

/ �લા�ટરની િતરાડો વ�ેના

સ�ધામ�.

ર��ઝન અને હાડ� નરને યો�ય

ર�તે િમ��ત કરો અને �ય�

જ�ર હોય �ય� ભરો.

�બ��ડ�ગમ� �હલચાલના સ�ધાઓને સીલ કરવું

�સિવલ એ��જિનય�ર�ગ �ટ� �ચસ�, સુપર �ટ� �ચર

જળાશયો, માળ, ભ�ય�ં, સબવે

આરસીસી રોડ �ુવ �ફ�લ�ગ

બંદૂકની મદદથી સીલ�ટને

સ�ધામ� મજબૂતીથી બહાર

કાઢો, ખાતર� કરો ક�  તે

સ�ધાની બાજુઓ સાથે પૂણ� 

સંપક� મ� છે.

�ય� ��િત�ાપકતાની જ�ર હોય �ય� િવ�તરણ સ�ધા બ�ધવા

બા� �દવાલ

પડદાની �દવાલ અને �લેડ�ગ

પેનલ �દવાલ, દરવા� અને બાર�ની પ�રિમિત સી�લ�ગ

િ�કા�ટ ત�વોમ� સ�ધાને સીલ કરવા

વોટર�ૂ�ફ�ગ કામોમ� �� ક સી�લ�ગ

�લક� જની જ�યાએ સીધી

લગાવવી.

પાણીના લીક� જને રોકવા માટ�

�ટ�લ શીટ, �સમે�ટ શીટ,

ફાઇબર શીટ વગેર� પર.

ફાયદાઓ

�ડાઈ 

�� વાપરવું 

�� વાપરવું �� વાપરવું 

�� વાપરવું 

લગાવવાની જ�યા પર

આધા�રત.

૧.૫ મીમી.

R

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

R

R
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ટાઇલ અને �ટોન એડહ� �સવ સો�યુશનની  િવશાળ �ેણી સામેલ છે

ઉ�મ તકનીક� કામગીર� અને �પધ��મક �ક�મતો સાથે ટાઇલ અને �ટોન �ફ���ગ અને �ાઉ�ટ�ગ સામ�ી.

અમાર� એ��જિનય�ર�ગ ટ�મ �ોજ�ેટના દર�ક તબ�ે ટ�કિનકલ સહાયતા પૂર� પાડ�  છે.

અમાર� �સ�ટમો ફ�ત અમારા ��શ��ત એ��લક� ટસ�ના નેટવક�  �ારા ઇ��ટોલ કરવામ� આવે છે.

ઉ�પાદન ગુણવ�ા

ઝડપી ટન�અરાઉ�ડ સમય

�પધ��મક દરો

૨૪x૭ ટ�કિનકલ સહાયતા

ઉ�પાદન ક�ટમાઇઝેશન

સરળ ઉક� લો

અમને શા માટ�  પસંદ કરો

ટાઇલ અને �ટોન એડહ� �સવ 
ટાઇલ અને �ટોન એડહ� �સવ સો�યુશનની  િવશાળ �ેણીમ� સામેલ છે



ટ�રાટાઇલ  �લા�સક
૨૦ અને ૪૦ �ક�ા. બેગ

૨૦ અને ૪૦ �ક�ા બેગ

૨૦ અને ૪૦ �ક�ા બેગટાઇલ એડહ� �સવ

ટ�રાટાઇલ  �સ�વર
પો�લમર આધા�રત ટાઇલ એડહ� �સવ

ટ�રાટાઇલ  �પી 
પો�લમર આધા�રત ટાઇલ એડહ� �સવ

ટ�રાટાઇલ  �સને� 
ઉ� પો�લમર આધા�રત ટાઇલ એડહ� �સવ 

ક� વી ર�તે વાપરવું 

ક� વી ર�તે વાપરવું 

ક� વી ર�તે વાપરવું 

ક� વી ર�તે વાપરવું 

૨૦ �કલો ટ�રાટાઇલ �લા�સક

બેગમ� ૩.૫૦ �લટર પાણી

ઉમેર� બરાબર િમ� કરવું,

અને ટ� ોવેલ વડ�  લગાવવું.

�સરાિમક ટાઇ�સ, �ોસે�લન

ટાઇ�સ, ઉ� �છ�ાળુ પ�થર

૨૦ �કલો બેગમ� ૩.૬૫

�લટર પાણી ઉમેર� બરાબર

િમ� કરવું, અને ટ� ોવેલ વડ�

લગાવવું.

�સરાિમક ટાઇ�સ, પોસ�લીન

ટાઇ�સ, િવ�ટ� ફાઇડ ટાઇ�સ,

મ�યમ �છ�ાળુ પ�થર

૨૦ �કલો બેગમ� ૩.૬૦

�લટર પાણી ઉમેર� બરાબર

િમ� કરવું, અને ટ� ોવેલ વડ�

લગાવવું.

(આડ� અથવા ઊભી)

�સરાિમક ટાઇ�સ, િવ�ટ� ફાઇડ

ટાઇ�સ, પોસ�લીન ટાઇ�સ,

મ�યમ પોસ�લીન પ�થર

લગાવવામ�.

૨૦ �કલો બેગમ� ૩.૭૦

�લટર પાણી ઉમેર� બરાબર

િમ� કરવું, અને ટ� ોવેલ વડ�

લગાવવું.

�સરાિમક ટાઇ�સ, પોસ�લીન

ટાઇ�સ, િવ�ટ� ફાઇડ ટાઇ�સ,

લો પોરો�સવ �ટોન,

ર��યુલર �ેનાઈટ માબ�લ �� �મ�ગ.

કવર�જ

કવર�જ કવર�જ

�� વાપરવું 

�� વાપરવું �� વાપરવું 

�� વાપરવું 

૫૦-૬૦ ft² �િત ૨૦ �કલો

બેગ @ 3 મીમી. �ડાઈ*

૪૦-૫૦ ft² �િત ૨૦ kg. બેગ

@ ૩ મીમી. �ડાઈ*

૫૦-૬૦ ft² �િત ૨૦ �કલો

બેગ @ 3 મીમી. �ડાઈ*

TM TM

૨૦ અને ૪૦ �ક�ા બેગ

કવર�જ

૪૦-૫૦ ft² �િત ૨૦ �કલો

બેગ @ 3 મીમી. �ડાઈ*

TM TM

Type-I, C1TE Type-II, C2TE

Type-II, C2TE Type-II, C2TE



ટાઇલ અને �ટોન એડહ� �સવ 
ટાઇલ અને �ટોન એડહ� �સવ સો�યુશનની  િવશાળ �ેણીમ� સામેલ છે



ટ�રાટાઇલ  એમપી
૨૦ અને ૪૦ �ક�ા. બેગ

૧, ૨, ૫, ૧૦, અને ૨૦ �ક�ા 

૨૦ અને ૪૦ �ક�ા બેગઉ� પો�લમર આધા�રત ટાઇલ એડહ� �સવ 

ટ�રાટાઇલ  ગો�ડ 
ઉ� પો�લમર આધા�રત ટાઇલ એડહ� �સવ

�લે�ો�લસ
ઇપો�ી  આધા�રત એડહ� �સવ

�લોક�ફ�
હળવા વજનના �લોક �ઇ�ન�ગ મોટ�ર

ક� વી ર�તે વાપરવું 

ક� વી ર�તે વાપરવું 

ક� વી ર�તે વાપરવું 

ક� વી ર�તે વાપરવું 

૨૦ �કલો બેગમ� ૩.૭૫

�લટર પાણી ઉમેર� બરાબર

િમ� કરવું, અને ટ� ોવેલ વડ�

લગાવવું.

�સરાિમક ટાઇ�સ, પોસ�લીન

ટાઇ�સ, િવ�ટ� ફાઇડ ટાઇ�સ,

ઓછો �છ�ાળુ પ�થર,

ર��યુલર �ેનાઈટ માબ�લ �� �મ�ગ.

બેઝ અને હાડ� નરને યો�ય

ર�તે િમ� કરો પછ� લગાડો.

ટાઇ�સ/પ�થર ને લાકડા પર ચોટાડવા

ટાઇ�સ/પ�થર ને �સમે�ટ શીટ

પર ચોટાડવા

પ�થર ને એ�યુિમિનયમ શીટ પર ચોટાડવા

કૃ��મ આરસપહાણ ને �સમે�ટ

શીટ પર ચોટાડવા

૨૦ �કલો બેગમ� ૩.૮૦

�લટર પાણી ઉમેર� બરાબર

િમ� કરવું, અને ટ� ોવેલ વડ�

લગાવવું.

(આડ� અથવા ઊભી)

�સરાિમક ટાઇ�સ, િવ�ટ� ફાઇડ

ટાઇ�સ, પોસ�લીન ટાઇ�સ,

ઓછો પોસ�લીન પ�થર

લગાવવામ�,

ર��યુલર �ેનાઈટ માબ�લ �� �મ�ગ.

૪૦ �કલો �લોક�ફ� બેગમ�

મહ�મ ૧૧.૨૦ �લટર પાણી

ઉમેરો, યો�ય ર�તે િમ� કરો,

લગાડવા માટ�  તૈયાર છે.

આરસીસી અને લોડ બે�ર�ગ

�બ�ડ�ગમ� હળવા વજનના

�લોકને �ડવા.

કવર�જ

કવર�જ કવર�જ

�� વાપરવું 

�� વાપરવું �� વાપરવું 

�� વાપરવું 

૪૦-૫૦ ft² �િત ૨૦ �કલો

બેગ @ 3 મીમી. �ડાઈ*

૨૦ sq.ft �િત ૨ �કલો @ ૧

mm. �ડાઈ*

આશર� ૧૦૦ sqft �િત ૩ mm

૪૦ �કલો બેગ પરંતુ �લોકના

કદ પર આધાર રાખે છે.

TM TM

૨૫ અને ૪૦ �ક�ા બેગ

કવર�જ

૪૦-૫૦ ft² �િત ૨૦ �કલો

બેગ @ 3 મીમી. �ડાઈ*

• 

• 

• 

• 

RR

Type-II, C2TE Type-II, C2TE

Type-V, C2TE
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ટાઇલ અને �ટોન એડહ� �સવ 
ટાઇલ અને �ટોન એડહ� �સવ સો�યુશનની  િવશાળ �ેણીમ� સામેલ છે

ર�ડ�લટાઈટ - આર

૧૮, ૩૬, ૯૦, ૧૮૦, ૪૫૦, ૯૦૦ �ામ, ૧.૮ �ક�ા અને ૯ �ક�ા.

િવ�ભ� �કારની સામ�ીને �ડવા માટ�  ઇપો�ી એડહ� �સવ 

ર�ડ�લટાઈટ - એસટ�ડ�
િવ�ભ� �કારની સામ�ીને �ડવા માટ�  ઇપો�ી એડહ� �સવ 

ક� વી ર�તે વાપરવું ક� વી ર�તે વાપરવું 

ર��ઝન અને હાડ� નરને તેના

વજનના �માણ અનુસાર

િમ� કરો અને પછ� લગાવો.

િમ�ણનો ઉપયોગ ક� વી ર�તે

કરવો ર��ઝન અને હાડ� નરને

તેના વજનના �માણ અનુસાર

િમ� કરો અને પછ� લગાવો.

ફાયદાઓ�� વાપરવું �� વાપરવું 

�ડવાની ઉ� તાકાત.

R

૪૫૦, ૯૦૦ �ામ, ૧.૮ �ક�ા અને ૯ �ક�ા.

માબ�લને માબ�લથી લગાવવા

�ેનાઈટને માબ�લથી લગાવવા

િવ�ટ� ફાઇડ ટાઇ�સને લાકડા,

�ટ�લ અથવા એ�યુિમિનયમથી

લગાવવા.

• 

• 

• 

માબ�લને માબ�લથી લગાવવા

�ેનાઈટને માબ�લથી લગાવવા

િવ�ટ� ફાઇડ ટાઇ�સને લાકડા,

�ટ�લ અથવા એ�યુિમિનયમથી

લગાવવા.

• 

• 

• 

ફાયદાઓ

�ડવાની ઉ� તાકાત.

R



ટ�રાટાઇલ  ડાયમંડ
૨૦ અને ૪૦ �ક�ા. બેગ ૨૦ અને ૪૦ �ક�ા બેગપો�લમર મો�ડફાઇડ ટાઇલ એડહ� �સવ 

ટ�રાટાઇલ  �લે�ટનમ
ઉ� પો�લમર આધા�રત ટાઇલ એડહ� �સવ

ટ�રાટાઇલ  �ો�લ� 
હાઇ પો�લમર મો�ડફાઇડ ટાઇલ એડહ� �સવ

ટ�રાટાઇલ  �ો�લ� એ�� ા 
એ�� ા હાઇ પો�લમર મો�ડફાઇડ ટાઇલ એડહ� �સવ 

ક� વી ર�તે વાપરવું 

ક� વી ર�તે વાપરવું 

ક� વી ર�તે વાપરવું 

ક� વી ર�તે વાપરવું 

૨૦ �કલો બેગમ� ૩.૮૦

�લટર પાણી ઉમેર� બરાબર

િમ� કરવું, અને ટ� ોવેલ વડ�

લગાવવું.

�સરાિમક ટાઇ�સ, પોસ�લીન

ટાઇ�સ, િવ�ટ� ફાઇડ ટાઇ�સ,

મોઝેઇક ટાઇ�સ, ઓછો �છ�ાળુ

પ�થર, �ટોન અને ર�ડ ��� સપાટ�

૨૦ �કલો બેગમ� ૫.૨૦

�લટર પાણી ઉમેર� બરાબર

િમ� કરવું, અને ટ� ોવેલ વડ�

લગાવવુ.

�સરાિમક ટાઇ�સ, પોસ�લીન

ટાઇ�સ, િવ�ટ� ફાઇડ ટાઇ�સ,

મોઝેઇક ટાઇ�સ, ઓછો �છ�ાળુ

પ�થર, �ટોન અને ર�ડ ��� સપાટ�

૨૦ �કલો બેગમ� ૩.૯૦

�લટર પાણી ઉમેર� બરાબર

િમ� કરવું, અને ટ� ોવેલ વડ�

લગાવવું.

�સરાિમક ટાઇ�સ, પોસ�લીન

ટાઇ�સ, િવ�ટ� ફાઇડ ટાઇ�સ,

મોસાઇક, ઓછો �છ�ાળુ

પ�થર, �ટોન અને ર�ડ ��� સપાટ�

૨૦ �કલો બેગમ� ૫.૩૦

�લટર પાણી ઉમેર� બરાબર

િમ� કરવું, અને ટ� ોવેલ વડ�

લગાવવું.

(આડ� અથવા ઊભી)

�સરાિમક ટાઇ�સ, િવ�ટ� ફાઇડ

ટાઇ�સ, પોસ�લીન ટાઇ�સ,

ઓછા �છ�ાળુ પ�થર

લગાવવામ�, �ટોન અને ર�ડ ��� સપાટ�

કવર�જ

કવર�જ કવર�જ

�� વાપરવું 

�� વાપરવું �� વાપરવું 

�� વાપરવું 

૫૦-૬૦ ft² �િત ૨૦ kg. બેગ

@ 3 મીમી. �ડાઈ*

૫૦-૬૦ ft² �િત ૨૦ �કલો

બેગ @ 3 મીમી. �ડાઈ*

૫૦-૬૦ ft² �િત ૨૦ �કલો

બેગ @ 3 મીમી. �ડાઈ*

TM TM

૨૦ અને ૪૦ �ક�ા બેગ

કવર�જ

૫૦-૬૦ ft² �િત

૨૦ �કલો બેગ @ 3 મીમી.

�ડાઈ*

TM TM

૨૦ અને ૪૦ �ક�ા. બેગ

Type-IV, C2TES2 Type-IV, C2TES2

Type-III, C2TES1 Type-III, C2TES1
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અમે વોટર�ૂ�ફ�ગ સો�યુશ�સમ� શ ું ઑફર કર�એ છ�એ

અમે �ીિમયમ વોટર�ૂ�ફ�ગ �સ�ટ�સ િવકસાવીએ છ�એ અને તેનું ઉ�પાદન કર�એ છ�એ.

અમાર� એ��જિનય�ર�ગ ટ�મ �ોજ�ેટના દર�ક તબ�ે ટ�કિનકલ સહાયતા પૂર� પાડ�  છે.

અમાર� �સ�ટમો ફ�ત અમારા ��શ��ત એ��લક� ટસ�ના નેટવક�  �ારા ઇ��ટોલ કરવામ� આવે છે.

ઉ�પાદન ગુણવ�ા

ઝડપી ટન�અરાઉ�ડ સમય 

�પધ��મક દરો

૨૪x૭ ટ�કિનકલ સહાયતા

ઉ�પાદન ક�ટમાઇઝેશન

સરળ ઉક� લો

અમને શા માટ�  પસંદ કરો

વોટર�ૂ�ફગ ક� િમક�સ
વોટર�ૂ�ફ�ગ સો�યુશ�સની  િવશાળ �ેણીમ� સામેલ



પોલીકોટ  ડબ�યુએચ
૫૦૦ િમલી., ૧, ૫, ૧૦, ૨૦ અને ૨૦૦ �લટર.

૧, ૫, ૧૦ અને ૨૦ �લટર

એ�� �લક પો�લમર આધા�રત વોટર�ૂ�ફ�ગ

પોલીકોટ  બીબી
ઇલા�ટોમે�રક વોટર�ૂ�ફ�ગ મે��ેન

સુપરકોટ 
�લ��વડ મે��ેન વોટર�ૂ�ફ�ગ

�માઝ�કોટ
�લે��બલ ઇલા��ટક વોટર�ૂ�ફ�ગ કો�ટ�ગ

ક� વી ર�તે વાપરવું 

ક� વી ર�તે વાપરવું 

ક� વી ર�તે વાપરવું 

ક� વી ર�તે વાપરવું 

�શ વડ�  લગાવો

ભાગ ૧ : �થમ કોટ

(૧ �ક�ા. પોલીકોટ ડ��યુએચ + ૪

�ક�ા. �સમે�ટ + ૨ �લટર પાણી)

ભાગ ૨ : બી� કોટ

(૧ �ક�ા. પોલીકોટ ડબ�યુએચ + ૨ 

�ક�ા. �સમે�ટ + ૦.૨૫૦ �લટર પાણી)

છત, ટ�ર�સ, પાણીની ટ�ક�,

શૌચાલય-બાથ�મ, પૂલ અને

ફવારાુ

�ાઈમર કોટ: પોલીકોટ

ડ��યુએચ �થમ કોટ

ટોપ કોટ: �શ અને રોલર

સાથે સુપરકોટ

આરસીસી �લેબ, �સમે�ટ શીટ,

બહારની �દવાલ, જૂના અને

નવા �ટ� �ચર પર

૧૦ �કલો પાવડરમ� ૫ �લટર

રસાયણો ઉમેર�, બરાબર

િમ� કરવું અને �શ વડ�

લગાવવું.

આરસીસી �લેબ, શૌચાલય,

બાથ�મ, બહારની �દવાલ

અને પાણીની ટ�ક� પર લીક� જ

રોકવા માટ�  કો�ટ�ગ

ઉપયોગ કરતા પહ� લા સાર�

ર�તે િમ� કરવું અને �શ/

રોલર વડ�  તૈયાર કર�લી

સપાટ� પર સીધું લગાવવું.

જૂની અને નવી ક���ટ, છત,

બા�ની, ટ�ર�સ, વરંડા, ��જડ�ક,

ટનલ, �ટ� �ડયમ �ટ� �ડ ,

પાણીની ટ�ક�ઓ

કવર�જ

કવર�જ ર��જ

�� વાપરવું 

�� વાપરવું �� વાપરવું 

�� વાપરવું 

વોટર�ૂ�ફ�ગ

૪૦ થી ૫૦ ફટ કોટ પેઇ�ટૂ

લગાવવામ�.* ૨૦ થી ૩૦ ફટૂ

કોટ. વોટર�ૂ�ફ�ગ કરવામ�.*

�લા�સક - ૨૦૦૦ ઇલા��ટક

એડવા�સડ - એડવા�સડ �લ��વડ

મે��ેન

�ીિમયમ - એ�લફ� �ટક એ�� �લક

�લ��વડ મે��ેન

�લે�ટનમ - પીયુ આધા�રત

ઇલા��ટક કો�ટ�ગ

૧, ૫, ૧૦ અને ૨૦ �ક�ા

કવર�જ

૧૦૦ sq.ft. થી ૧૨૦ sq.ft.

�િત ૧૫ �કલો સેટ

TM

R

૩ �ક�ા. �કટ (૨ �ક�ા પાવડર + ૧ �લટર �વાહ�), ૧૫ �ક�ા. �કટ (૧૦ �ક�ા પાવડર + ૫

�લટર �વાહ�), ૩૦ �ક�ા. �કટ (૨૦ �ક�ા પાવડર + ૧૦ �લટર �વાહ�)

ફાયદા:  * પાણીની વરાળનું ઓછંુ સંચારણ * પય�વરણને અનકુળૂ

               * વાપરવામ� સરળ * પાણી પર આધા�રત * �બન-ઝેર�

• 

• 

• 

• 

R

R
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અમે વોલપુ�� અને પેઈ�ટમ� શ ું ઑફર કર�એ છ�એ

અમે �ીિમયમ વોલપુ�� અને પેઇ�ટનો િવકાસ અને ઉ�પાદન કર�એ છ�એ.

અમાર� એ��જિનય�ર�ગ ટ�મ �ોજ�ેટના દર�ક તબ�ે ટ�કિનકલ સહાયતા પૂર� પાડ�  છે.

અમાર� �સ�ટમો ફ�ત અમારા ��શ��ત એ��લક� ટસ�ના નેટવક�  �ારા ઇ��ટોલ

કરવામ� આવે છે.

ઉ�પાદન ગુણવ�ા

ઝડપી ટન�અરાઉ�ડ સમય

�પધ��મક દરો

૨૪x૭ ટ�કિનકલ સહાયતા

ઉ�પાદન ક�ટમાઇઝેશન

સરળ ઉક� લો

અમને શા માટ�  પસંદ કરો

વોલપુ�� અને પેઈ�ટ 
વોલપુ�� અને પેઇ�ટની િવશાળ �ેણીમ� સામેલ

�ાઇટ�લા�ટ
૧, ૫, ૨૦ અને ૪૦ �ક�ા. બેગવોલપુ�� 

ક� વી ર�તે વાપરવું 

૨૦ �કલો �ાઇટ�લા�ટ

બેગમ� ૮.૮૦ થી ૯ �લટર

પાણી ઉમેર�, બરાબર િમ�

કરવું, �યારબાદ પુ��-છર� વડ�

દ�વાલમ� લગાવવું.

બહારની અને અંદરની �દવાલ

માટ�  ઉપયુ�ત

કવર�જ�� વાપરવું 

૩૦૦ ft² �િત ૨૦ �કલો

�ાઇટ�લા�ટ થેલી @300

માઇ�ોન �ડાઈ

R



એર�� �લીઝ 
1, 4, 10 અને 20 �લટર પેક ૧, ૪, ૧૦ અને ૨૦ �લટરબા� �દવાલો માટ�  �ફિન�શ�ગ 

�ાઇમર ડબ�યુબી  
પાણી પર આધા�રત અંદર અને બહારનું �ાઇમર                               

વો�ે�
એ�� �લક �ડ�ટ� �પર

મે�ઝકકોટ  
એ��ટ કાબ�નેશન પેઇ�ટ 

ક� વી ર�તે વાપરવું 

ક� વી ર�તે વાપરવું 

ક� વી ર�તે વાપરવું 

ક� વી ર�તે વાપરવું 

તૈયાર સપાટ� પર  �શ / રોલર વડ�

એર�� �લીઝ  લગાવો .

�થમ કોટ સુકાયા પછ� 

તરત જ બી� કોટ લગાવો.

શેવાળ અને ફગ ની વૃ��ને અટકાવવામ�ૂ

મદદ કર� છે, �ાયી હોવાથી ધૂળ સામે 

લડ�  છે, અને તમાર� �દવાલોની �ારં�ભક

સુંદરતા �ળવી રાખે છે.

વો�ે� ડોલ મ� ગુંદર અને

રંગ ને જ��રયાત મુજબ 

િમ� કર�, બરાબર હલાવવું

અને �શ/રોલરનો ઉપયોગ

કર�ને લગાવવું.

ંક���ટ, ઇટો, �દવાલ

પાણીથી યો�ય પાતળું કય�

પછ� �શ / રોલર �ારા

લગાવો, ૫ િમિનટ સુધી સૂકવા

દો અને પછ� સલાહ અનુસાર

કોટ લગાવો.

આંત�રક અથવા બા� �દવાલ

સબ�ટ�ેટને �ાઈ�મ�ગ કય�

પછ� તેના પર �શ/રોલરનો

ઉપયોગ કર�ને મે�ઝકકોટ

લગાવો અને ૮ કલાક પછ�

જ��રયાત મુજબ બી� કોટ

લગાવો.

દ�રયાઈ �ટ� �ચર, પુલ

એ�સડ, ર�ટ �લોરાઇડના હમલાથીુ

�ટ� �ચરને સુર��ત કરો

ફાયદાઓ

કવર�જ કવર�જ

�� વાપરવું 

�� વાપરવું �� વાપરવું 

�� વાપરવું 

યુવી �કરણો માટ�  ઉ�મ �િતકાર

શેવાળ અને ફગ થી ઉ�મ �િતકારૂ

ગંદક� થી ઉ�મ �િતકાર

ઉ�મ ચમક

૮૦-૧૦૦ ft² ૨ કોટ �િત

�લટર

�િત �લટર ૭૧ થી ૮૦ ft²

૧, ૫, ૧૦  અને  ૨૦ �લટર પેક

કવર�જ

૮૦ થી ૯૦ ft² એક કોટ �િત

એક �લટર

૧, ૨, ૫, ૧૦  અને  ૨૦ �ક�ા. પેક

R

R R

• 

• 

• 

• 

• 

• 



અ�ય 
ક��ટ� કશન ક� િમકલ ઉક� લોની િવશાળ �ેણીમ� સામેલ

હાડ� �લોર
૨૫ �ક�ા. બેગનોન મેટા�લક �લોર હાડ� નર 

માઈ�ોકોન   આર�(એલ)
માઈ�ો ક���ટ

ક� વી ર�તે વાપરવું ક� વી ર�તે વાપરવું 

તા� બનાવેલા ક���ટ �લોર

પર જ��રયાત �માણે પાવડર

ઉમેરો. પાવડરને ક���ટમ�થી

પાણી શોષવા દો અને લેવ�લ�ગ

મશીનનો ઉપયોગ કર�ને �તર

બનાવો.

૨૫ �કલો માઈ�ોકોન આર�

(એલ) બેગમ� ૪.૭૫ �લટર

પાણી ઉમેરો, તેને સાર� ર�તે

િમ� કરો, પછ� �ય� જ�ર

હોય �ય� ર�ડો.

િવ�તાર�� વાપરવું �� વાપરવું 

ઓછામ� ઓછંુ ૩ �કલો �િત

m² િવ�તાર.

R

ગેર�જ, પા�ક�ગ એ�રયા, કાર

વો�શ�ગ સે�ટર, વેરહાઉસ,

ઈ�ડ�ટ� �યલ �લોર

ભાર� મજબૂતીકરણ િવ�તાર

આરસીસી �રપે�ર�ગ કામ

સુલભ િવ�તારોમ� ક����ટ�ગ વગેર�

• 

• 

• 

૨૫ �ક�ા. બેગ

રંગરંગો

રાખોડ�, લીલો, લાલ અને વાદળી
20

R



ર��લીનર - ૧૦૦
૫૦૦ િમલી, ૧, ૫, ૧૦ અને ૨૦ �લટર ૩૦ �ક�ા.ટાઇલ �લીનર

ઇપીકોટ  ઈટ�૧૪૦
કોલ ટાર ઇપો�ી કો�ટ�ગ                               

પોલીકોટ  ડબ�યુએચ - ૧૦૦
બા� સપાટ� માટ�  સીધું પારદશ�ક પો�લમર

બુટાબો�ડ  એસબીઆર  
બો��ડ�ગ એજ�ટ 

ક� વી ર�તે વાપરવું 

ક� વી ર�તે વાપરવું 

ક� વી ર�તે વાપરવું 

ક� વી ર�તે વાપરવું 

�શ વડ�  સીધું ટાઇ�સ પર

લગાવો, ૫ િમિનટ પછ�

પાણીથી સાફ કરો.

ટાઇ�સ, �ેનાઈટ, માબ�લ સાફ

કરવા.

ઉપયોગ કરતા પહ� લા સાર�

ર�તે િમ� કરવું અને �શ/

રોલરનો ઉપયોગ કર�ને સીધું

સબ�ટ�ેટ પર લગાવવું.

છત, ટ�ર�સ, ��વ�મ�ગ પૂલની 

ટાઇ�સ, પૂલ અને ફવારા,ુ

જળાશયો અને નહ� રો, શૌચાલય

અને બાથ�મ, બા� �દવાલો.

ર��ઝન અને હાડ� નર િમ� કર�

�શ / રોલર �ારા લગાવવું.

ક���ટ નીચે જમીન પર

પેચ �રપેર કામ માટ�  બો��ડ�ગ

એજ�ટ. પે�ચ�ગ તેમજ મોટ�ર,

�લા�ટરનું �રપે�ર�ગ મોટ�ર

અને ચણતર માટ�  �લર� બો�ડ

કોટ ૧:૧:૨ (એસબીઆર +

પાણી + �સમે�ટ) ૫૦ �કલો �સમે�ટ

બેગમ� ૫ થી ૯ �કલો િમ� કરો.

નવા અને જૂના �લેબ ને

�ડવા, આરસીસી �રપે�ર�ગ

કામો, ઈ�જ�ેન �ાઉ�ટ�ગ

માટ�

િવ�તાર

િવ�તાર ફાયદાઓ

�� વાપરવું 

�� વાપરવું �� વાપરવું 

�� વાપરવું 

૪૦ થી ૫૦ ft² �િત �લટર

૪૦ થી ૫૦ ft² �િત �લટર ઉ� સંલ�નતા,

બહમુખી તાકાતમ� વધારો, ુ

�યાજબી

TM

૧૦૦, ૨૫૦, ૫૦૦, િમલી, ૧, ૫, ૧૦, ૨૦, ૫૦ અને ૨૦૦ �લટર

િવ�તાર

3 મીમી �ડાઈ પર ૨૫ થી

૩૦ ફટ �િત �કલોૂ

૧, ૫, ૧૦ અને ૨૦, ૫૦ અને ૨૦૦ �લટર

R R

R

• 

• 

• 



અમા�ં સાહ�જક  '�માટ�  �ટોર'  તમારા �ોજ�ેટ અને બ�ધકામ 

જ��રયાતો માટ�   યો�ય �ોડ�ટ પસંદગી કરવા માટ�  રચાયેલ છે. 

એડિમ�ચર  પસંદગી

www.redwop.net

�માટ�  પસંદગી માટ�  �માટ�  �ટોર

ટાઇલ એડહ� �સવ પસંદગી

�ટોન  એડહ� �સવ પસંદગી

અમાર� એ��લક� શન
R પાટ� નર �ેન એપ ર�ડવોપના એ એ�લીક� ટસ�ના ઉપયોગ માટ�  છે જઓે ર�ડવોપ

�ોડ�ટ્સ ખર�દ� છે. R પાટ� નર �ેન એપ ર�ડવોપ ઉ�પાદનોના પસંદ કર�લા પેકમ� 

�રડ�મેબલ કૂપન પર QR કોડ �ેન કરવા અને તેને મા�ય કરવામ� મદદ કર� છે.

આ મા�ય કૂપ�સ ના પ�રણામે ર�ડવોપ R પાટ� નર એપ પર વપરાશકત� �ારા અપડ� ટ

કરાયેલા વોલેટ એકાઉ�ટમ� કૂપન મૂ�ય જ�દ�થી �� �ડટ થઈ જશે.

વૉલેટ                               તમારા માટ�  ઓફર                        કૂપ�સ                                      સૂચનાઓ

�ેન કર�લ કૂપનના વોલેટમ� લેણદ�ણ જુઓ                        પોઈ�ટ્સ મેળવવા માટ�  કૂપન �ેન કરો

PARTNER

અમે ઉપલ� છ�એ 



ઉ�પાદનોની કવર�જ ગણતર�

�ાન ક� �� 

ઉ�પાદન �દશ�ન િવ�ડઓ

િન�ણાત તકનીક� માગ�દશ�ન

ઉ�પાદનના ઉપયોગ માટ�  �ાન-આધાર

ઝડપી અને સરળ ગણતર�ઓ

ઉ�પાદન અનુસાર ક� �ુલેટર

૨૪x૭ ઑનલાઇન મફત �વેશ

ર�ડવોપ �ોડ�ટ વક� શોપ

સાથે પોતાને �શ��ત કરો

અને અલગ બનો

આ નવી સુિવધા �ારા

તમારા જ�ર� ઉ�પાદન

જ�થાની ગણતર� કરો

www.redwop.net

www.redwop.net



ર�ડવોપ ક� િમકલ �ાઈવેટ �લિમટ�ડ

બી� માળ, પલ� �લાઝા કો��લે�, �ટ� શેઠ �ૂલની પાસે, ૧૫૦ ફટ ર�ગ રોડ,ૂ
રાજકોટ ૩૬૦૦૦૫, ગુજરાત, ભારત

info@redwop.net www.redwop.net +૯૧  ૯૭૨૪૬  ૫૫૫૫૧ +૯૧  ૨૮૧  ૨૫૭૬૬૬૪ 
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