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  شرح و عملکرد

، بر پایه  دنیای بتن پارسیانچسب سنگ آنتیک خمیری  

نصب سنگ آنتیک    برای که    می باشد پلیمرهای مصنوعی  

  و افقی  روی سطوح عمودی  های با وزن سبک و آجر

در این  موجود مناسب می باشد. افزودنی های شیمیایی 

است که پس از نصب با حفظ   محصول باعث شده

خاصیت انعطاف پذیری خود مقاوم در برابر انقباض و  

چسب سنگ آنتیک   انبساط سطح زیرین خود شود.

خمیری به جهت استفاده آسان و انعطاف پذیری ، بهترین  

نصب   برای چسب برای استفاده در محیط های داخلی 

  از  متشکل محصول  . اینسنگ آنتیک و آجر می باشد 

  آنتی   مواد  کننده،   تغلیظ   سنگدانه،  امولسیونی،  ای ه  رزین

  تغلیظ  حضور . باشد  می شیمیایی افزودنی و باکتریال

  ها سنگدانه  کنار  در  امولسیونی های  رزین و  های  کننده 

  چسبندگی و  قوام موجبات ترتیب  به  معدنی  فیلرهای  و

  فراهم   مختلف   سطوح   به   را  ساختمانی  های  سنگ  و  کاشی

 کند  می

 موارد کاربرد

o   نصب انواع سنگ های آنتیک ساختمانی و آجر بر انواع

 سطوح مختلف در ارتفاع دلخواه 

 خواص و مزایا

o ستحکام و مقاومت و چسبندگی فوق العاده زیاد ا 

o بدون نیاز به تخریب سطوح    کاربرد آسان و سرعت در اجرا

 قبلی 

o   انعطاف پذیری مناسب در مقابل لرزش ها و حرکت های

  محدود ساختمان

o  مقاوم در برابر رطوبت 

o   قابل نصب بر روی انـواع سطوح بتنـی ، گچـی و سنگـی 

o   قابل استفاده در سازه ای که دارای کشش و انبساط و

 انقباض 

o  صرفه اقتصادی 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

o  رنگ: کرم و خاکستری 

o  حالت فیزیکی: خمیری 

o  :کیلوگرم بر لیتر  4/1وزن مخصوص 

 مصرفمیزان و نحوه ی 

o مواد  از  پاکسازی سطح، تسطیع مانند  سطح سازی  آماده  

 گریس   و ها روغن همچون  مضر   و شیمیای

o سطحی  جذب کاهش  برای پرایمر از  استفاده 

o کامل  تا بزنید  بهم بخوبی را چسب ابتدا استفاده از قبل  

 . گردد یکنواخت

o کار  سطح بر دار دندانه کاردک از استفاده با را چسب  

 کشیده

o ،با   و   نماید   نصب   را ...    و   ساختمانی  سنگ   سرامیک،   کاشی  

 . کنید   کمک   کاشی   پشت  چسب  یکنواختی   به   فشار   اندکی

o شود  میسر  نصب   اتمام  از  پس  ساعت  24  کشی  بند   شروع . 

o دقیقه   5-10  وجابجای   تنطیم   برای   استفاده   مدت   حداکثر  

 باشد  می

o مصالح  نوع  کاربرد،  نوع  به محصول  این  مصرف  مقدار  ،  

.  دارد بستگی ...  و  نظر مورد  خواص  سیمان،  به  آب  مقدار

  کارگاهی  های  آزمون  انجام اساس  بر مصرف،  بهینه مقدار

  چسب گرم کیلو 5/2 هر معمول طور به.شود می معین

 .باشد  می کافی مربع   متــر یک  برای

 بسته بندی و نحوه ی نگهداری

o   کیلوگرمی قابل عرضه   25کیسه های این محصول در

 می باشد.
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o  ــین ــا 5دردمــای ب + درجــه ســانتیگراد  دور از 35+ ت

و در جــای  تـابش مسـتقیم نـور خورشـید ویخبنـدان

 .نگهداری شود خشک 

o  در صــورت نگهــداری در شــرایط مناســب ودر بســته

 ماه قابل نگهداری می باشد. 6بندی اولیه تا 

 در هنگام مصرف اقدامات احتیاطی

o  محصول آالیندگی زیست محیطی قابل ملحظه   این

 ندارد.

o   درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب

 فراوان شسته شود. 

o  .درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود 

o   به دلیل وجود ذرات سیمان و پوزوالن های موجود از

 تنفس گرد و غبار آن جدا خودداری شود. 

o  استعمال حتما از دستکش و ماسک و   هنگام حمل و

 عینک استفاده شود. 

 


