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  شرح و عملکرد

  پلیمرهای  پايه بر مصرف،  خمیری، آماده کاشی چسب

  ترکیبات و پلیمری ،مواد ها سنگدانه  همراه به   امولسیونی

  متوسط   يـا  و   نازك  های  دراليه  که  است  مند   سود  شیمیائی

  بسیار  بخصوص  آجـر  و  سـنگ سـرامیك،  نـصب  بـرای

  امولسیونی  های رزين محتوی محصول  اين . است مناسب

  های افزودنی و  کننده  تغلیط   ، مناسب های سنگدانه ،

  کنار در امولسیونی  های رزين حضور. است شیمیائی

  کاشی چسبندگی ،موجبات معدنی فیلرهای و ها سنگدانه

  دلیل به.  آورد می فراهم خوبی به را ساختمانی سطوح  به

   ، باکتريال آنتی مواد و مناسب های  کننده تغلیظ  وجود

   است برخوردار مناسب پايداری ، مناسب  قوام از  ، محصول 

 موارد کاربرد

o   نصب کاشی ، سرامیك ، سنگ های ساختمانی  در کلیه

 سطوح  

o  بر روی سطوح صاف و يا لعاب دار نصب کاشی 

 خواص و مزایا

o  ايده آل چسبندگی 

o  نصب  سهولت 

o   آماده مصرف 

o   قابل استفاده در اليه های نازك و ضخیم 

o زمان کارآيی کافی برای نصب 

o مقاوم در مقابل لرزش های سازه   

 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

o  شیری رنگ حالت فیزيکی: مايع 

o :وزن مخصوص  C)·( 3cm/gr 02/0±04/1 

o 8/5±0/5 : PH  

o   :کمتر از حداقل مقدار مجاز در استاندارديون کلر 

 میزان و نحوه ی مصرف

o   متخلخــل  جهــت کــاهش جــذب ســطحی ســطوح

 از پرايمــر استفاده نمائید . 

o   قبل از مصرف حتما چسب را به کافی هم بزنید تا چسب

 کامال يکنواخت شود  

o  دندانه دار به  کاردك را توسط  چسب کاشی خمیری

کاشی را با    بکشید. سپسسطح ديوار    صـورت افقـی روی 

  میلیمتر در کنار يکديگر قرار داده و بـا  2فاصله حداقل 

چسب کاشی  امکان پخش يکنواخت  ،ندکی فشارا اعمال

فراهم آوريد . تنظیم وجابجايی  را در پشت کاشی    خمیری  

می بايـست از زمـان شـروع اختالط تا حداکثر حدود  

 دقیقه به اتمام برسد    10-15

o میسر ساعت پس از اتمام نـصب  24   شروع بندکشی ،  

 می باشد . 

o   کیلوگرم    2-2/5حدود    بر روی سطوح صافجهت استفاده

 مورد نظر نیاز است  در متر مربع 

 بسته بندی و نحوه ی نگهداری

o  قابل  لیتری  50لیتری،  20اين محصول در گالن های

 ارائه می باشد 

o  درجه سانتیگراد  دور از تابش  35+ تا 5دردمای بین +

و در جای خشك   مستقیم نور خورشید ويخبندان

 . نگهداری شود 

o   در صورت نگهداری در شرايط مناسب ودر بسته بندی

 ماه قابل نگهداری می باشد. 9اولیه تا  

 در هنگام مصرف اقدامات احتیاطی

o    اين محصول آاليندگی زيست محیطی قابل مالحظه

 ندارد.

o  درصورت برخورد اتفاقی با پوست يا چشم بايد فوراً با آب

 فراوان شسته شود. 
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o  .درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشك مراجعه شود 

o   هنگام حمل و  استعمال حتما از دستکش و ماسك و

 عینك استفاده شود. 

o   بعد از استفاده کلیه ابزار آالت با حالل های نفتی

 شستشو گردد 

 


