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  شرح و عملکرد

ADBOND-PR چسب کاشی پودري سیمانی نوعی
می باشد که براي  منعطف اصالح شده با پلیمر سنتزي

نصب کاشی و سرامیک هاي بزرگ و سنگ هاي 
انواع مصنوعی همچنین کاشی هاي پرسالنی بر روي 

 سطوح کاربرددارد

 موارد کاربرد

 یساختمان ي، سنگ هاکی، سرامینصب کاش  
 سطوح  هیدر کل

 یطـمح اـیو  تخرـسدر ا کیسرام یا یکاش نصب 
 شپزخانهآ م،حما، هگارکشتا مانند بمرطو يها
 ريکا کاشی همچنینو  شوییـستد ،نعتیـص

  تزئینی
 دار بلعا یاو  فصا حسطوروي  بر رکا 

  جهت نصب کاشی هاي بزرگ، سرامیک، سرامیک
پرسالنی، گرانیت و سنگ طبیعی روي سطوح 

  معدنی
  براي بخش هاي داخلی و خارجی و سطوح افقی یا

 عمودي مناسب است
  روي سطوحی که قسمت پایینی آنها تحت

دماست، بالکن ها، تراس ها و کلیه قطعات 
 دساختمانی بتنی به کار برده می شو

 خواص و مزایا
  ب محیط مرطوآب و بر ابردر مقاومت مطلوب 
 ن سادي آنصب عمو 
 زكناي الیه هادر  لیت اجرا قاب 
 را دارد نصب اي یی کافی بررآکان ماز 
  ایده آلچسبندگی 

  کاهش ترك خوردگی و انقباض 

  سهولت اجرا 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
 :کیلوگرم بر لیتر 29/1دانسیته بالک 

  :دقیقه 5زمان کاربري 

  :دقیقه 30تا  5دماي کاربري 

  مگا  25/1روز:  28استحکام کششی در سن
 پاسکال

  نسبت اختالطADBOND-PR 25: مقدار 
 کیلوگرم آب  75/8-25/9از چسب با  مگروکیل

 میزان و نحوه ي مصرف
سطح مورد نظر باید سالم و بدون نقص بوده و عاري از گرد 

غبار، آلودگی و گریس باشد. همچنین باید قدرت تحمل  و
وب و سطح خشک و مرطدداشته باشد. روي هر  بار را

مالت زبرده شود. مرمت سطح با استفاده ا تواند به کاریم
چهار ساعت قبل از استفاده از چسب  بیست و هاي ترمیم، 

.میزان مصرف بسته به عمق شیار یا دندانه دباید انجام شو
کیلوگرم در متر  3/3ال  7/1بر حسب میلیمتر داردو از 

 مربع متغییر می باشد
هاي فوم پلی استایرن و اکسترود  هبراي سطوحی که با تخت

شوند، نیاز به یها و سنگ طبیعی پوشیده میکاش شده،
کامال سطوح رنگ شده باید  .تپرایمر نیس استفاده از

گرد و غبار آن زدوده شده باشد.  سنباده زده شده و
اعمال چسب باید مرطوب  سطوحی با جذب باال، قبل از

محصول به آب تمیز و سرد اضافه شده و باید آنقدر .شوند
اقی نماند. پس از بتا تکه هاي درشت در آن  هم زده شود

مواد با استفاده از یک  زمان عمل آوري، از دقیقه5 گذشت
شود یابعاد کاشی، روي سطح زده م له شیاردار متناسب باما

 دنشوینصب م ها رو ي سطحیو سپس کاش
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 نگهداريبسته بندي و نحوه 
 قابل  یلوگرمیک 25 يها سهیمحصول در ک نیا

 باشد. یعرضه م

 دور از   گرادی+ درجه سانت35+ تا 5 نیب يدردما
 يو در جا خبندانیو دینور خورش میتابش مستق

 شود . يخشک نگهدار

 مناسب ودر بسته  طیدر شرا يصورت نگهدار در
 باشد. یم يماه قابل نگهدار 6تا  هیاول يبند

 در هنگام مصرف احتیاطیاقدامات 
  این محصول آالیندگی زیست محیطی قابل

 مالحظه  ندارد.

 باید  صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم  در
 فوراً با آب فراوان شسته شود.

 .درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود 

  از تنفس  با ریزي بسیار باالبه دلیل وجود ذرات
  گرد و غبار آن جدا خودداري شود.

 ماسک و  ،هنگام حمل و استعمال حتما از دستکش
 عینک استفاده شود.

خارج از محدوده ارائه  ریچون استفاده در مقاد يدر موارد
به هرگونه  ازیو درصورت ن یبرگه اطالعات فن نیشده در ا

 انیبتن پارس يایبا کارشناسان شرکت دن یلیاطالعات تکم
 .دیتماس حاصل نمائ

 


