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  شرح و عملکرد

، یک چسب خمیري  ADETILE-Sمحصول 
 دو صورت به که است  سیلیکاتی با بنیاندوجزئی 

 براي محصول،  . اینبدون حالل عرضه می شود جزیی
 برسنگ ساختمانی  انواع ، سرامیک کاشی،  انواع نصب
 و ساختمان (کف)،  تسطیحو عمودي افقی  سطوح روي
ب دار اـلعي اـکاشی هن ، سیما ماسه تمال ، بتن(  تراز
ودر ه ) شدآوري عمل ي هاب یا چوب و لعاون بدو 

به کار مناطقی که احتمال خوردگی اسیدي وجود دارد 
 زمان باال،  کارپذیري داراي محصول این می رود. 

باعث بهبود پارامتر انقباض و  بدون مناسب،  ارپذیريک
 .مکانیکی و مقاومتی بتن می گردد هاي 

 اپوکسی رزین شامل این محصول خمیري دو جزئی ، 
.   ، است B) جزء( خمیري ، سخت کننده  (A) جزء

 هاي کننده سخت با ،  اپوکسی رزین شیمیائی واکنش
موجب سخت شدن و کسب مقاومت می شود  ، مناسب

. حضور پر کننده هاي معدنی مناسب موجود در اجزاء 
خمیري شکل، ویژگی هاي خاصی را براي این محصول 

 تامین می نماید

 موارد کاربرد

نصب کاشی ، سرامیک ، انواع سنگ هاي  •
و  سطوح افقیساختمانی (طبیعی و مصنوعی ) در 

 براي جلوگیري از خوردگی در محیطهاي اسیدي
ا ـیو تخر ـسنصب کاشی ، سرامیک و .. در ا •

م، حماه ، گارمانند : کشتاب مرطوي یط هاـمح
همچنین کاشی و شویی ـست، دنعتیـشپزخانه صآ

 در سطوح افقی تزئینیري کا

 اخواص و مزای

     
 
 قابل تنظیم یی رآکان ماز  

    ایده آل به سطوح مختلف چسبندگی 
    مقاومت شیمیائی زیاد در مقابل طیف وسیعی از مواد

 شیمیائی 
    استحکام و دوام فوق العاده 
    کسب مقاومت زودرس 
    خمیري و فاقد ریزش 
    فاقد انقباض و بدون نیاز به حالل 
    سهولت و سرعت اجرا 
   هاي مکانیکی اولیه و نهایی باال  مقاومت کسب 

 کاري پرداخت قابلیت و داراي کارپذیري مناسب 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
 خمیر :حالت فیزیکی  
خمیر خاکستري  : B جزء  کرم رنگ ;خمیر : A جزء  

 روشن 
با رواداري  گرم بر سانتی متر مکعب80 دانسیته خمیر:

 درجه سانتی گراد  25در  05/0
 BبهAجز 1/3نسبت اختالط :   

 نحوه ي مصرف ومیزان 
  مورد نظر ، جهت تزریق گروت ، باید خشک و  سطوح

عاري از هر گونه آالیشی از قبیل چربی، گرد و غبار، زنگ 
. …و  زدگی، مواد عمل آوري وذرات سست و ناپایدار 

باشد. با توجه به اینکه هر دو جزء سازنده محصول ، به 
صورت یک خمیر ویسکوز است ، در دماي پائین محیط، 

ادر شرایط دمائی پائین باید از کمی سخت می شوند، لذ
چند ساعت قبل از اختالط ، این اجزاء در محیط گرم 
نگهداري شوند تا براي اختالط نرم شوند . براي اختالط، 

رزین اپوکسی )را داخل یک ظرف ریخته و )  A  ابتدا جزء
 با استفاده از همزن برقی (دریل+پره) هم بزنید . سپس جزء

B را به آن اضافه کنید و با دور  که خمیرسخت کننده است
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کُند ، تا اختالط کامل هم بزنید. بالفاصله پس از اختالط، 
  . خمیر مورد نظر باید روي سطح مورد نظر اعمال شود

پس از اختالط کامل ، محصول ،حدود نیم ساعت   
اختالط   کارپذیري دارد . بنابراین الزم است ، مقدار مواد

  .اربري ، تنظیم شودیافته ، متناسب با سرعت ک
کاردك توسط چسب کاشی اپوکسی مخلوط شده را   
تسطیح و تراز سطح دار به صورت نقطه اي روي نه اندد

شده مورد نظر، بسته به ابعاد شیء مورد نظر (کاشی ، 
خشک ازقبل ه وکشید  سرامیک و .. ) در مرکز وچند گوشه

مد نظر مناسب و با فاصله و .. را میک ارـکاشی یا سن ، شد
ن مکار، اندکی فشااعمال اا ـبار داده و یکدیگر قرر کنادر 

پشت کاشی یا را در   چسب خمیري خت اپخش یکنو
از ست ـجابجایی می بایوید . تنظیم آورهم افرو.. میک ارـس
م تمااقیقه به د 30ود کثر حداتا حدط ختالوع ارـشن اـمز

  . برسد
، تمامی     جــــرابـــعــــد از اتـــمــــام عمـیـــات ا 

ابزار آالت و تجهیزات باید توسط حالل مناسب اپوکسی 
به سرعت شسته شود. در صورت وجود مالت سخت شده  ، 

  .، آن را با وسایل مکانیکی تراشیده و تمیز نمائید
 -25بهترین دماي محیط براي اجراي این محصول ،   

ي درجه سانتی گراد است . این محصول براي دماها  40
  پائین طراحی نشده است

سانتی متر فاصله بین نقاط و  15در صورت استفاده در هر 
سانتی متر مربعی، براي هر یک متر مربع 16سطح نقطه اي 

 گرم خمیر مخلوط شده مورد نیاز است500کاشی حدود 

 بسته بندي و نحوه ي نگهداري
در  B جزء ، کیلوگرمی 3   در ظرف پالستیکیA جزء

 دباش می عرضه قابل   کیلو گرمی ، 1پالستیکی ظرف 
 در هنگام مصرف اقدامات احتیاطی

o   این محصول آالیندگی زیست محیطی قابل مالحظه
  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 سیمان و پوزوالن هاي موجود از  به دلیل وجود ذرات

 تنفس گرد و غبار آن جدا خودداري شود.
o  هنگام حمل و  استعمال حتما از دستکش و ماسک و

 عینک استفاده شود.
 


