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Slab Fix 

 Class: C2TE-S2  پرسالنی های اسلب مخصوص چسب کاشی

 افزودنيهای پليمریسيمان، ترکيبی از  چسب کاشی پودری آماده مصرف است کهیک ، این محصول

که تنها با افزودن آب به  می باشدو مسلح شده با الياف سلولزی  ، پرکننده های معدنیو ویژه  مختلف

برای  که به دست می آیدزیاد و مقاوم در برابر آب  و پيوستگی بسيار سبندگیچسبی با قدرت چ ،آن

 .مناسب می باشد اسلب های پرسالنیانواع  نصب

و همچنين ( C2TE-S2)کالس  C، نوع  21421این محصول مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 

DIN EN 12004-1 .می باشد 
 

 دیوار  سالنی در کف ونصب انواع اسلب های پر 

 نصب انواع کاشی و سراميک پرسالنی با جذب پائين  

 روی کاشيهای قدیمی  نصب سراميک بر 

 انواع مصالح جاذب )مانند آجرنسوز و...( و غيرجاذب )مانند کاشيهای شيشه ای و...(نصب  

 برروی کف و دیوار

نظير سيستم های انواع سراميک بر روی سطوحی که تحت تنش های حرارتی هستند نصب  

 و ... گرمایش از کف ، بالکن ، تراس

هتل ها ، برج ها و ساختمانهای مسکونی و اداری ، سالن های اجتماعات ، پارکينگ ها ،  

سالن ترانزیت فرودگاه و ایستگاه های قطار ، سالنهای کارخانجات توليد مواد غذایی و لبنی ، 

 باال فروشگاه های زنجيره ای و کليه اماکن با تردد

 

 (C2و خواص بهبود یافته )باال بسيار چسبندگی  

 (Tلغزش کاهش یافته ) 

 (Eزمان باز گسترش یافته ) 

 (S2) باالبسيار انعطاف پذیری  

 تغيير شکل پذیری بسيار باال  

 سهولت استفاده و کارآیی باال  

 چسبندگی عالی به سطوح کاشيهای قدیمی  

 مطلوبرایی مصرف کم، سبکی سازه و سرعت عمل اج 

 مناسب برای کاربرد در داخل و خارج ساختمان  

 اجرای مستقيم روی آستر سيمانی، بتنی و حتی مالتهای آهکی  
 

 سفيد رنگ:

 پودری شكل ظاهري :

 کيلوگرمی 21های  پاکت بسته بندي:

 کيلوگرم بر ليتر )مالت تازه( 1/2±2/0 حدود :( C02° وزن مخصوص )

 دقيقه پس از اختالط  44-00حدود ، توجه به دما با زمان اجرا:

 نگهداری گردد. C54°تا  C4°در محل خشک و دور از رطوبت ، در دمای بين  شرايط نگهداري:

 از نشدهبدر بسته بندی اوليه و  مناسب ط نگهداریه پس از توليد به شرما 2 مدت نگهداري:

 تعريف:

 موارد مصرف:

 فوايد:

 مشخصات فني:
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و هم در پشت اسلب از چسب استفاده ح کار برای اسلب های بزرگ که هم برروی سط  ميزان مصرف :

 کيلوگرم پودر در هر مترمربع برای اجرای استاندارد و نرمال الزم است.8حدود ميشود، 

، مقدار دقيق مورد نياز استکيلوگرم پودر  5/2هر ليتر مالت تازه، حدود  برای اینکه ضمناً، باتوجه به

 ميزان مصرف قابل محاسبه است.
 

 ( درصد وزن پودر می باشد.50±5مقدار آب مورد نياز ، )   نسبت اختالط :

 مورد نياز است. کيلوگرمی 21ليتر آب برای هر پاکت  4/4-1به عبارت دیگر                       
 

 آماده سازي سطح:

ست و یا ذرات س روغن قالب ، شيره سيمانز هرگونه گرد و غبار، چربی، سطح باید محکم، تميز و عاری ا

سطح کار نباید خيلی خشک و  باشد. N/mm2 4/2باید  سطح بستر حداقل مقاومت قلوه کن شدن باشد.

عالوه بر این باید اطمينان  روز باشد.18یا خيلی مرطوب باشد. حداقل عمر بتن یا مالت بستر بایستی 

نين گردوغبار همچ تميز و فاقد آلودگی بوده تا موجب کاهش چسبندگی نگردد. ها اسلبحاصل شود که 

 الزم است مطلوب و همپوشانی چسب و اسلب،چسبندگی  به منظور موجود در سطح بایستی تميز گردد.

استفاده  کار، تراز بودن سطح کار بررسی گردد. درصورت لزوم ، به منظور تسطيح و تراز کردن سطحکه 

 توصيه ميگردد. Floor Leveling-Lاز محصول 
 

 :نياز تجهيزات و ابزارآالت مورد 

قاپک مخصوص اسلب ، همتراز کننده و آچار مربوطه ، ویبراتور )لرزاننده( اسفنجی ، ماله اسفنجی و سایر 

 ملزومات کاشيکاری از قبيل همزن برقی ، سراميک بُر ، ماله شانه ای ، تراز ، چکش الستيکی و ...
 

 طريقه اختالط:

تميز با ی ( را درون ظرفکيلوگرمی 21 به ازای هر کيسه ليتر آب 4/4-1حدود مقدار آب الزم )

یک  از ميتوان برای همزدن .نمائيداضافه  پودر را به آرامی ،و در حال همزدنریخته  مناسبگنجایش 

 دقيقه هم بزنيد 5مخلوط را به مدت . دور در دقيقه( استفاده نمود 140 حدودکم ) دور با برقیهمزن 

دقيقه رها کنيد و مجدداً به  5سپس آن را به مدت  بدون کلوخه بدست آید تا مخلوطی یکنواخت و

اده کنيد که تمامی آن در مدت آم ای را به اندازه چسب دقيقه هم بزنيد تا به خوبی عمل آید. 1مدت 

مواد دیگر )از  هرگونهاز افزودن آب اضافی و  ،اوليه  اختالط اتمام پس از .دقيقه مصرف شود 00-44

 Bond LAميتوان از محصول صرفاً  ،درصورت لزوم .جداً خودداری نمائيد قبيل سيمان، پودرسنگ و ...(

 تحت نظر کارشناسان شرکت استفاده نمود. ،شرکت ناميکاران Super Bondو یا 
 

 روش اجرا:

چسب آماده شده را به ضخامت ، متناسب با ابعاد سراميک از یک ماله یا کاردك دندانه داربا استفاده 

 بتوانيدکه  اجرا نمائيد مساحتی درچسب را باید  ،در هر مرحله .پخش کنيد کارطح بر روی س مورد نياز

  .کنيد نصب دقيقه 50در مدت را حداکثر  آن  سراميک

 

 

 

 

 كاربرد:
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چسب محکم نمائيد. برای نصب اسلب های پرسالنی توصيه می شود که ابتدا قاپک ها را بر روی اسلب 

و شانه پخش  ، به خوبیميليمتر برروی سطح کار ≥20يارهای را با استفاده از یک ماله دندانه دار با ش

 نمائيد. گيره های پالستيکی مخصوص همتراز کننده را در فواصل مناسب برروی چسب قرار دهيد.

با استفاده از یک الیه ای از چسب را ، عالوه بر اعمال چسب برروی سطح کار، بصورت همزمانهمچنين 

مورد  محلاسلب را بادقت در  ميليمتر در قسمت پشت اسلب اجرا نمائيد. 0ماله دندانه دار با شيارهای 

ن به را در حين فشرد اسلب ،برای چسبندگی بهتر .چسب فشار دهيد بر روی خوبیبه  نظر قرار داده و

. به منظور یکنواختی هرچه بيشتر چسب در زیر اسلب، به وسيله آرامی در جای خود حرکت دهيد

ماله اسفنجی ، ضربات آرام و ممتدی از مرکز اسلب به سمت لبه های آن وارد  ویبراتور اسفنجی و یا

همپوشانی بهتر و یکنواختی با اسلب داشته باشد و بارگذاری  ،کنيد. این کار باعث ميشود که چسب

بطور گسترده به اسلب و چسب صورت گيرد و از بارگذاری نقطه ای و جداشدگی احتمالی جلوگيری 

متراز کننده های اسلب را بوسيله آچار مخصوص، برروی گيره های مربوطه محکم درنهایت ه شود.

 اطمينان حاصل نمائيد. ،نمائيد تا از همسطح بودن اسلب های مجاور هم

پس از )با توجه به دما( روز 1-4 بایستی بدليل ابعاد اسلب و همچنين جذب پائين آن،ها درز بندکشی

ت که قبل از عمليات بندکشی، الزم است که همتراز کننده ها را بدیهی اس .گرددانجام  نصب اسلب ها

 .کرده و جمع آوری نمائيدجدا از سطح اسلب ، بوسيله یک چکش چوبی یا پالستيکی با ضربه زدن

 .شرکت ناميکاران توصيه ميگردد Tile Groutبرای بندکشی با کيفيت باال استفاده از محصول 
 

 : مهم هنكت

 در حال گيرش )در حال سفت شدن( آب اضافه نکنيد. چسب در حال  هرگز به مخلوط چسب

 گيرش ، فاقد چسبندگی الزم بوده و غير قابل استفاده می باشد.
 

: وسایل کار را بالفاصله پس از خاتمه کار وقتی که هنوز مالت روی آن تازه ميباشد با آب تميزكاري

 .باشد خشک شده بصورت مکانيکی قابل جداشدن می مالت .بشویيد
 

 در هنگام کار با این محصول استفاده از عينک و دستکش ایمنی توصيه ميگردد.       هاي ايمني: پيش بيني

  لوده شده را به دقت با آب تميز بشویيدآمحل  محصول،یا پوست با این  چشم و تماسدر صورت 
 . مقادیر اضافی را در آب یا خاك نریزید مسائل زيست محيطي:

 غير سمی است. يت :ممسمو

 بی خطر حمل و نقل :

 دستورات ايمني:

 )سهامي خاص( توليد کننده مواد  شيميايي ساختمان در ايران ناميکاران

 7روز، ابتداي بلوار قيطريه، پالک تهران، بزرگراه صدر، ميدان پي

 info@namikaran.com پست الکترونيک:

 (132)  77272و  33377222-8تلفن: 

 (132)  33377221فکس:   

 www.namikaran.com وب:


