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Tile Fix 100 

  )مخصوص كف(پودری  چسب كاشي و سراميك

سيماني به همراه افزودنيهاي پليمري است كه تنها با افزودن آب به آن چسبي با قدرت  تركيبي از مواد

  كاربرد دارد. نرمالكه براي نصب انواع كاشي و سراميک در ابعاد  ايجاد مي شودمناسب چسبندگي 

 ( مي باشد.2)كالس  C، نوع  21421استاندارد ملي ايران به شماره اين محصول مطابق با 
 

 كاشي كاري ديوار و كف  

 در كف مرمر و موزائيک  نصب سنگ 

 نصب كاشيها و قطعات عايق صوتي  
 

  مناسب به سطح زيركار چسبندگي  

 سهولت استفاده و كارآيي باال  

 ايي مصرف كم، سبكي سازه و سرعت عمل اجر 

 مناسب براي كاربرد در داخل و خارج ساختمان  

 اجراي مستقيم روي آستر سيماني، بتني و حتي مالتهاي آهكي  
 

 خاكستري رنگ:

 پودري شكل ظاهري :

 كيلوگرمي 17كيسه هاي  بسته بندي:

 كيلوگرم بر ليتر )مالت تازه( 8/2 حدود  :( C02° وزن مخصوص )

 دقيقه پس از اختالط با توجه به دما 04-44حدود  زمان اجرا:

 باشد. C05°تا  C5°بين دماي محيط ، سطح ، كاشي و سراميک بايد محدوده دماي اجرا : 

  نگهداري گردد C05°تا  C5°در محل خشک و دور از رطوبت ، در دماي بين  شرايط نگهداري:

 باز نشده. و بندي اوليه بسته نگهداري مناسب در شرط به توليد،ماه پس از  2 مدت نگهداري:

 ميليمتر  1-0كيلوگرم پودر ، در هر مترمربع به ضخامت  0-4حدوداً  ميزان مصرف :

 كيلوگرم پودر مورد نياز است. 4/2براي هر ليتر مالت تازه، حدود                    

 كيلوگرم پودر 0/0 ±0/4يک ليتر آب براي حدوداً  نسبت اختالط :

 كيلوگرمي( 17ليتر آب براي هر پاكت  5/7-2)حدود                    
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 آماده سازي سطح:

يا ذرات  روغن قالب، شيره سيمان و اليه چرب، ،غبارهرگونه گردو تميز و عاري از ،سطح بايد محكم

جب كاهش عالوه بر اين بايد اطمينان حاصل شود كه كاشيها تميز و فاقد آلودگي بوده تا مو .سست باشد

سطح زير كار كامالً اشباع  از اجرا،  پيشبهتر پيشنهاد مي شود كه  براي چسبندگي .چسبندگي نگردد

 .باشد با سطح خشک ()زنجاب

 طريقه اختالط:

را درون ظرف مناسبي با گنجايش ( كيلوگرمي 17ليتر آب براي هر پاكت  5/7-2حدود مقدار آب الزم )

 برقييک همزن  از ميتوان براي همزدن .نمائيداضافه  ر را به آراميپود ،و در حال همزدنكافي ريخته 

تا مخلوطي  دقيقه هم بزنيد 0مخلوط را به مدت . دور در دقيقه( استفاده نمود 154 حدودكم ) دور با

دقيقه  1دقيقه رها كنيد و مجدداً به مدت  0سپس آن را به مدت  .بدون كلوخه بدست آيد يكنواخت و

دقيقه  04-44آماده كنيد كه تمامي آن در مدت  اي خمير را به اندازه هم بزنيد تا به خوبي عمل آيد.

 مواد ديگر )از قبيل سيمان، پودرسنگ و ...( هرگونهاز افزودن آب اضافي و  ،پس از اختالط .مصرف شود

 .نمائيدجداً خودداري 

 روش اجرا:

ميليمتر بر روي  0تا  1چسب آماده شده را به ضخامت از يک ماله يا كاردك دندانه دار ، با استفاده 

آنرا بتوانيد كه  اجرا نمائيد مساحتي درچسب را بايد  ،در هر مرحله .پخش كنيد مورد نظرسطح 

براي  .چسب فشار دهيد يبر رو خوبي. كاشي را به كنيدكاشيكاري  دقيقه14در مدت حداكثر 

كاشي را در حين فشردن به آرامي در جاي خود حركت دهيد. بستـه به نـوع و اندازه  ،چسبندگي بهتر

در هنگام نصب كاشي ها دقت كنيد كه  .كاشـي درزهاي مناسبي در بين كاشي ها در نظر بگيريد

  ضخامت كاشي جاي دوغابچسب كاشي درز بين كاشي ها را پر نكند و درز به اندازه حداقل نصف 

 .كاري انجام دادساعت پس از كاشي 14ها را ميتوان كاري داشته باشد. دوغاب كاري درز

 شركت ناميكاران توصيه ميگردد. Tile Groutبراي بندكشي با كيفيت باال استفاده از محصول 

 ال هرگز به مخلوط چسب در حال گيرش )در حال سفت شدن( آب اضافه نكنيد. چسب در ح

 گيرش ، فاقد چسبندگي الزم بوده و غير قابل استفاده مي باشد.

  براي حصول مقاومت چسبندگي باالتر ميتوان محصولBond LA .را با چسب كاشي تركيب نمود 

: وسايل كار را بالفاصله پس از خاتمه كار وقتي كه هنوز مالت روي آن تازه ميباشد با آب تميزكاري

 .صورت مكانيكي قابل جداشدن مي باشدخشک شده ب مالت .بشوييد
 

 در هنگام كار با اين محصول استفاده از عينک و دستكش ايمني توصيه ميگردد.       هاي ايمني: پيش بيني

 . لوده شده را به دقت با آب تميز بشوييدآمحل  محصول،يا پوست با اين  در صورت آلوده شدن چشم و

 ادير اضافي را در آب يا خاك نريزيد .مق مسائل زيست محيطي:

 غير سمي است. يت :ممسمو

 بي خطر حمل و نقل :

 كاربرد:

 دستورات ايمني:

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

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