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موسسه گروه تولیدی شاهکار هنر هشتی با نام تجاری هشتیکو 
اولین تولیدکننده و مجری پودر میکروسمنت خودرنگ پرسالن 
(که تولید شده با سنگدانه های طبیعی و معدنی به جای رنگ هستند) 
 در جهان می باشد و تمامی میکروسمنت های تولید شده در شرکت 
هشتیکو تحت لیسانس شرکت اسمارت آساک مالزی است. 

تمامی پروژه های اجرا شده در هشتیکو توسط این شرکت ۱۰ سال 
گارانتی می شوند.  می شوند.  

برای دریافت اطالعات یشتر تماس بگیرید 

۸۸۲۶۳۷۲۳



میکروسمنت خودرنگ پرسالن تولید شده در هشتیکو، نوعی از میکروسمنت است که در فرمول آن سنگدانه های طبیعی و معدنی جایگزین رنگ شیمیایی  

می شوند این موضوع نه تنها روی ظاهر نهایی و زیبایی سطح تاثیر می گذارد و این متریال را از سایر میکروسمنت های بازار که نمایی بی روح دارند متمایز 

 می کند بلکه خواص فوق العاده ای را هم به میکروسمنت اضافه می کنند. از این خواص می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

۱- عدم تغر رنگ در برابر uv خورشید 

۲- قابل شستشو حتی با تند ترین شوینده ها 

۳-۱۰۰٪ پایه آب و تک جزئی 

۴- ضدآب وآب گریز  - ضدآب وآب گریز  

۴- نفوذناپذیر 

۵- آنتی باکتریال 

۶- عایق صوت  

۷- عایق دما 

۸- ضدخط و خش 

۹- تحمل دما بین ۴۷- تا ۶۷+ سانتی گراد 

۱۰- فشار نقطه ای ۵۷ مگاپاسکال (۴ برابر میکروسمنت های معمولی)   برابر میکروسمنت های معمولی)  

۱۱- فشار کششی ۱۹  مگاپاسکال (۴ برابر میکروسمنت های معمولی) 

چرا میکروسمنت خودرنگ پرسالن هشتیکو 



خانواده گرانیت 

لطیف و آرام بخش با ظاهری مثل بتن 

خانواده گرانیت بخشی از میکروسمنت های خودرنگ پرسالن 

 تولید شده در شرکت هشتیکو هستند که با سنگدانه های  

سنگ آهن و ذغال سنگ تولید می شوند. 

نمای نهایی اجرای متریال های این خانواده بسیار شبیه به 

سنگ گرانیت است. 

این متریال همچنین می تواند جایگزین بافت های بتنی و سیمانی 

شود و عالوه بر ویژگی های منحصر بفرد ظاهری، بعلت وجود    

سنگ آهن استحکام شگفت انگیزی دارد.  



میکروسمنت خودرنگ پرسالن 

 کلودی 

خانواده گرانیت 

CLOUDY

متریال کلودی روشن ترین رنگ از خانواده 

گرانیت میکروسمنت خودرنگ پرسالن هشتیکو 

است، ترکیب سنگدانه های مشکی و زمینه 

 مرمرین. 

این متریال سنگدانه ها را بصورت بسیار واضح 

نشان می دهد و سطح نهایی این میکروسمنت 

کامال شبیه به سنگ گرانیت است.   کامال شبیه به سنگ گرانیت است.   



میکروسمنت خودرنگ پرسالن 

رینی 

خانواده گرانیت 

RAINY

متریال رینی با رنگ خاکستری خود حس 

مدرن بودن فضا را به مخاطب انتقال می دهد. 

این متریال یک طوسی خوشرنگ و مالیم و 

مناسب فضاهای مینیمال است.              



میکروسمنت خودرنگ پرسالن 

گرانیت 

خانواده گرانیت 

متریال گرانیت یکی از پر مصرف ترین متریال های 

خانواده گرانیت است. کامال رنگ طوسی و خنثی 

دارد و تمام کسانی که دنبال نتیجه نهایی که 

شبیه به بتن و یا سیمان باشد را انتخاب می کنند، 

با این متریال به سطح دلخواه خود میرسند.  

GRANITE



میکروسمنت خودرنگ پرسالن 

بلوگری 

خانواده گرانیت 

متریال بلوگری که یکی از خوشرنگ ترین  

طوسی های ممکن را به فضای شما اضافه 

 می کند، یکی دیگر از متریال های پرکاربرد 

خانواده گرانیت است. 

رنگ این متریال نظر همه طرفدران رنگ های 

طوسی را به خود جلب می کند.  

  
BLUE GRAY



میکروسمنت خودرنگ پرسالن 

بلک گری 

خانواده گرانیت 

BLACK GRAY

متریال بلک گری تیره ترین رنگ از خانواده  

گرانیت را دراد رنگ این میکروسمنت ذغالی 

و بسیار نزدیک به مشکی است. 

این متریال به دلیل تجمع زیاد سنگ آهن  

استحکام فوق العاده ای دارد.  



خانواده  خاکی 

سکوت زیبای  طبیعت بیابانی ایران 

خانواده خاکی گروهی دیگر از میکروسمنت های خودرنگ پرسالن 

 تولید شده در شرکت هشتیکو هستند که با سنگدانه های سنگ آهن 

 و کویر تولید می شوند. 

متریال های قرار گرفته در این خانواده بسیار انعطاف پذیر هستند  

و قابلیت هماهنگی با تعداد رنگ های زیادی را دارند. 

این دسته از میکروسمنت های خودرنگ پرسالن در حالی که آرامش 

زیادی را به فضا اضافه می کنند، خنثی بودن خود را حفظ می کنند.   به فضا اضافه می کنند، خنثی بودن خود را حفظ می کنند.   



میکروسمنت خودرنگ پرسالن 

مِالکا 

خانواده خاکی 

MALACCA

متریال مالکا از خانواده خاکی که رنگ آن کرم  

مالیم با تم سرد است، بعلت کم بودن تعداد 

سنگدانه های مشکی داخل آن، نزدیک به خانواده 

کویر است اما گرمی رنگ های کویر را ندارد.    



میکروسمنت خودرنگ پرسالن 

کاپاس 

خانواده خاکی 

متریال کاپاس با رنگ خاکی نزدیک به کرم  

اما نسبتا تیره، باز هم مناسب فضاهایی با 

طراحی مینیمال، خنثی و با تم رنگی سرد است. 



میکروسمنت خودرنگ پرسالن 

خاکی 

خانواده خاکی 

متریال خاکی پر طرفدارترین میکروسمنت 

در این خانواده است، این متریال با بازی 

سنگدانه ها و رنگ متفاوت آنها ظاهری بسیار 

منحصر بفرد دارد و بدلیل انعطاف پذیری آن 

 مناسب برای اکثر فضاها است.  

KHAKI



خانواده  کویر 

طلوع در کویر لوت ایران، آغاز زندگی دوگانه است 

خانواده کویر لطیف  ترین دسته از میکروسمنت های خودرنگ پرسالن 

 تولید شده در شرکت هشتیکو هستند که با سنگدانه های کویر تولید 

 می شوند. 

جادو و آرامش کویر که از تاریخچه و قدمت زیاد این سنگدانه ها نشأت 

 می گیرد اولین ویژگی این متریال است که پس از اجرا شدن آن در 

 یک محیط آن را حس می کنید. 

رنگ نهایی این گروه در دسته رنگ های کرم قرار می گیرد که با سنگدانه هایی رنگ نهایی این گروه در دسته رنگ های کرم قرار می گیرد که با سنگدانه هایی 

که کامال قابل مشاهده هستند حس کویر را کامال به شما القا می کنند. 



میکروسمنت خودرنگ پرسالن 

تاالسا 

خانواده کویر 

THALASSA

متریال تاالسا که با خود آرامش سواحل 

مرجانی را به فضای شما وارد می کند رنگی 

مالیم ودر عین حال نشاط بخش دارد. 

سنگدانه های کویر و مرمر در این متریال 

رنگی خاص و مدرن را به وجود آورده اند.  



میکروسمنت خودرنگ پرسالن 

کویر 

خانواده کویر 

DESERT

متریال کویر پرطرفدار و مناسب برای فضاهای 

متعددی است. رنگ مالیم این متریال هم  

برای فضاهای داخلی و هم خارجی مناسب 

است و رنگی مدرن اما متناسب با فرهنگ و 

معماری ایرانی دارد.   



میکروسمنت خودرنگ پرسالن 

گلدن 

خانواده کویر 

GOLDEN

متریال گلدن که تیره  ترین رنگ را در دسته 

کویر دارد، بعلت داشتن تعداد زیاد سنگدانه 

های کویر و ماهیت صیقلی این سنگدانه ها 

دارای بافت نهایی لطیف است. 

این متریال رنگی زنده و نزدیک به طالیی 

دارد. 



میکروسمنت خودرنگ پرسالن 

سیلور 

متریال سیلور که از ترکیب نه سنگدانه معدنی 

تولید می شود، در دمای نور های مختلف 

رنگ های متفاوتی به خود می گیردو به همین 

دلیل این متریال در همه فضاها قابالستفاده  

است و به راحتی با هر رنگی هماهنگ می شود.    

SILVERگرمی کویر و سختی آهن تبلوری از زیبایی در نور های مختلف 



میکروسمنت خودرنگ پرسالن 

اسنویی 

متریال اسنویی که رنگ سفید خالص و بدون 

زردی دارد مانند تمام خودرنگ های پرسالن 

فقط با آب ترکیب می شود و آماده استفاده است. 

به دلیل داشتن سنگدانه های مرمر نتیجه این 

متریال کامال سفید و شفاف و درخشان است.  

SNOWYسفیدی مرمر در روشنی سایه ها 



میکروسمنت خودرنگ پرسالن 

کاهگل 

متریال کاهگل، کامال ظاهر متریال نوستالژیک 

کاهگل را حفظ کرده است و در عین حال 

استحکام و تمام خواص میکروسمنت خودرنگ 

پرسالن هشتیکو از جمله ضدآب و ضدفرسایش 

بودن را دارد.  

KAHGELکاهگل، تاریخ هزارساله ایران در یک تصویر 



میکروسمنت خودرنگ پرسالن 

وِلِوت 

velvet

میکروسمنت وِلِوت محصول جدید شرکت 

هشتیکو، با بافت مخملی و متفاوت خود  

در بسیاری از کارهای دکوراتیو کاربردهای 

زیادی دارد و این بافت طرفداران زیادی  

میان طراحان دارد. 



میکروسمنت خودرنگ پرسالن 

طرح اسلب 

slab

میکروسمنت خودرنگ پرسالن با طرح اسلب 

با تکنیک خاصی اجرا می شود. این طرح 

پس از اتمام نمایی کامال شبیه به سنگ اسلب 

دارد و به دلیل خودرنگ بودن کامال قابل  

شستشو است. 



روی میکروسمنت را می توان به دلخواه کارفرما هر طرح و بافتی  

اجرا کرد، میکروسمنت هشتیکو به دلیل ظریف بودن زیاد در عین  

داشتن استحکام برای اجرا در همه طرح های رایج میکروسمنت 

و حتی در طرح های خاص و غیررایج مثل نقاشی با میکروسمنت 

که با سایر متریال های بازار ممکن نیست، امکان پذیر است.  













ابزار تمیز کردن میکروسمنت 

میکروسمنت هشتیکو متریالی آسیب پذیر نیست و به راحتی نمی توان به سطح آن خدشه 

 وارد کرد، پس سطح پوشیده شده با این متریال را می توانید با روش های زیادی تمیز کنید 

 و نگران خراب شدن سطوح کار نباشید، اما این نکته را در خاطر داشته باشید که این کار  

را با ابزاری که سطوح زبر دارند (مانند سیم و اسکاچ) انجام ندهید و اگر مجبور به استفاده 

 از اسکاچ شدید با حرکات آرام سطح را تمیز کنید تا نتواند به سطح رویه آسیب وارد کرده، 

 ضدآب بودن آن را از بین ببرد و نظافت میکروسمنت را برای شما سخت کندبهترین ابزار  ضدآب بودن آن را از بین ببرد و نظافت میکروسمنت را برای شما سخت کندبهترین ابزار 

برای تمیز کردن سطح میکروسمنت، پارچه، ابر و امثال این وسایل می باشد حتی برای از  

بین بردن لکه های جزئی می توانید از یک پاک کن با حرکات ضربه ای کمک بگیرید. 

شوینده ها 

 سطح میکروسمنت تولید شده در هشتیکو به دالیلی که به آن ها اشاره کردیم نیاز به شستشو  

با شوینده های تند ندارد و برای نظافت های دوره ای می توانید از یک دستمال نم دار استفاده کنید 

 و اگر زمانی سطح مستقیما با منبع آلودگی تماس پیدا کرد نگران نباشید زیرا می توانید از هر شوینده ای 

 حتی تندترین و خشن ترین نوع آنها استفاده کنید زیرا متریال به دلیل خودرنگ بودن و نداشتن  حتی تندترین و خشن ترین نوع آنها استفاده کنید زیرا متریال به دلیل خودرنگ بودن و نداشتن 

 رنگ های شیمیایی ،ستحکام فوق العاده ای دارد و همچنین  امکان تغر رنگ ندارد . 

  

  


