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Tile Fix 300 
چسب كاشي و سراميك حاوي پليمر با خاصيت آب بندي و 

 ، با قابليت چسباندن كاشي روي كاشيچسبندگي باال 

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

 ،تنها با افزودن آب به آن که می باشدلياف سلولزی مختلف، پرکننده های معدنی و مسلح شده با ا

به دست می آید که برای نصب انواع کاشی زیاد و مقاوم در برابر آب بسيار چسبی با قدرت چسبندگی 

 و سراميک کاربرد دارد.

 ( می باشد.2)کالس  C، نوع  21421این محصول مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 
 

 دیوار و کف  روی نصب انواع کاشی و سراميک بر 

 روی کاشيهای قدیمی  کاشيکاری بر 

 و موزائيک  ، آجر نسوز مرمر نصب سنگ آنتيک ، 

 و قطعات عایق صوتی  ی شيشه اینصب کاشيها 

 نصب کاشی و سراميک بر روی پانل های گچی ، بتن و ... 
 

 غير سمی  

 باال  بسيار چسبندگی 

 انعطاف پذیری بسيار باال 

 کارآیی باال  سهولت استفاده و 

 چسبندگی عالی به سطوح کاشيهای قدیمی  

 مصرف کم، سبکی سازه و سرعت عمل اجرایی  

 مناسب برای کاربرد در داخل و خارج ساختمان  

 روی آستر سيمانی، بتنی و حتی مالتهای آهکی بر  اجرای مستقيم 

 قابليت استفاده در استخرو ایجاد پيوند واترپروف و مقاوم در برابر آب  

 اهش و حذف هزینه های جانبی )از قبيل تخریب کاشيهای قدیمی، تجمع و حمل نخاله و...(ک 
 

 خاکستری رنگ:

 پودری شكل ظاهري :

 کيلوگرمی 12کيسه های  بسته بندي:

 کيلوگرم بر ليتر )مالت تازه( 2/2±7/2 :( C02° وزن مخصوص )

 توجه به دمادقيقه پس از اختالط با  02-42حدود  زمان اجرا:

 باشد. C05°تا  C5°بين ، کاشی و سراميک باید  کار دمای محيط ، سطحمحدوده دماي اجرا : 

 نگهداری گردد. C05°تا  C5°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:

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

 کيلوگرم پودر مورد نياز است. 0/2برای هر ليتر مالت تازه، حدود                    

 يلوگرم پودرک 0±0/2 حدوداً یک ليتر آب برای نسبت اختالط :

 ( کيلوگرمی 12پاکت ليتر آب برای هر  6-7)حدود                    

 تعريف:

 موارد مصرف:

 فوايد:

 مشخصات فني:



Tile Fix 300 2/2 
Edition:06/05/17 

 آماده سازي سطح:

یا ذرات  روغن قالب، شيره سيمان و الیه چرب، ،غبار هرگونه گرد و تميز و عاری از ، سطح باید محکم

تميز و فاقد آلودگی بوده تا  ،ی قدیمیعالوه بر این باید اطمينان حاصل شود که کاشيها .سست باشد

سطح زیر از اجرا،  پيشبهتر پيشنهاد ميشود که  چسبندگی وربه منظ .موجب کاهش چسبندگی نگردد

همچنين برای افزایش چسبندگی بر روی کاشيهای  باشد. با سطح خشک (کار کامالً اشباع )زنجاب

 شوند. )مخدوش( مضرسکاشيهای قدیمی  توصيه ميگردد سطح قدیمی ، 

 طريقه اختالط:

کيلوگرمی( را درون ظرف مناسبی با  12به ازای هر کيسه  ليتر آب 6-7حدود مقدار آب الزم )

یک  از ميتوان برای همزدن .نمائيداضافه  پودر را به آرامی ،و در حال همزدنگنجایش کافی ریخته 

 دقيقه هم بزنيد 0مخلوط را به مدت . دور در دقيقه( استفاده نمود 152 حدودکم ) دور با برقیهمزن 

دقيقه رها کنيد و مجدداً به  0سپس آن را به مدت  .کلوخه بدست آیدبدون  تا مخلوطی یکنواخت و

آماده کنيد که تمامی آن در مدت  ای خمير را به اندازه دقيقه هم بزنيد تا به خوبی عمل آید. 1مدت 

مواد دیگر )از قبيل سيمان،  هرگونهاز افزودن آب اضافی و  ،پس از اختالط .دقيقه مصرف شود 42-02

 .جداً خودداری نمائيد .(پودرسنگ و ..

 روش اجرا:

ميليمتر بر روی  0تا  1چسب آماده شده را به ضخامت از یک ماله یا کاردك دندانه دار ، با استفاده 

که  اجرا نمائيد مساحتی درچسب را باید  ،در هر مرحله .پخش کنيد سيمانی یا کاشيهای قدیمیسطح 

 .چسب فشار دهيد بر روی خوبی. کاشی را به کنيدکاری دقيقه کاشي12در مدت حداکثر بتوانيد آنرا 

کاشی را در حين فشردن به آرامی در جای خود حرکت دهيد. بستـه به نـوع و  ،برای چسبندگی بهتر

در هنگام نصب کاشی ها دقت کنيد که  .اندازه کاشـی درزهای مناسبی در بين کاشی ها در نظر بگيرید

  نکند و درز به اندازه حداقل نصف ضخامت کاشی جای دوغاب چسب کاشی درز بين کاشی ها را پر

 کاری انجام داد.ساعت پس از کاشي 14ها را ميتوان کاری داشته باشد. دوغاب کاری درز

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

 : نكات مهم

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

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

  برای اجرا بر روی سطوح گچی ، الزم است قبل از اجرا از محصولGypsum Primer .استفاده شود 

  برای نصب اسلب و سراميک با ابعاد بزرگ ، از محصولSlab Fix ه نمائيداستفاد. 

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

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

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

 لوده شده را به دقت با آب تميز بشویيد .آمحل  محصول،یا پوست با این  در صورت آلوده شدن چشم و

 مقادیر اضافی را در آب یا خاك نریزید . مسائل زيست محيطي:

 غير سمی است. يت :ممسمو

 بی خطر حمل و نقل :

 كاربرد:

 دستورات ايمني:

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