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Tile Fix Paste 

  خميری چسب كاشي و سراميك 

این محصول، چسب کاشی خمیری آماده مصرف بر پایه رزین های امولسیونی اکریلیکی است که با 

و سنگ  ایجاد پیوند قوی ، چسبندگی بسیار عالی و انعطاف پذیری باال جهت نصب کاشی ، سرامیک

 ر می گیرد.آنتیک بر روی انواع سطوح مورد استفاده قرا

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

 

 در داخل ساختمان کاری دیوار و کف کاشی 

 داخل ساختماننصب سنگ های آنتیک در  

 های قدیمی  کاشیکاری روی کاشی 

 نصب کاشیها و قطعات عایق صوتی  

 ی گچی ، بتن ، سنگ و ...نصب کاشی بر روی پانلها 
 

 رنگ سفید 

  عالی به کلیه سطوحچسبندگی  

 و بدون بوی ناخوشایندغیر سمی  

 آماده مصرف )نیاز به افزودن هیچ ماده ای ندارد( 

 سهولت استفاده و کارآیی باال  

 چسبندگی عالی به سطوح کاشیهای قدیمی  

 مطلوبمصرف کم، سبکی سازه و سرعت عمل اجرایی  

 برای کاربرد در داخل ساختمان  مناسب 

 و حتی مالتهای آهکی  ، دیوار و پانل های گچی اجرای مستقیم روی آستر سیمانی، بتنی 

 قابلیت انعطاف پذیری مطلوب 

 

 سفید رنگ:

 خمیری شكل ظاهري :

 کیلوگرم بر لیتر 56/2 : جرم حجمی

 کیلوگرمی 21و  6سطل های  بسته بندي:

 دقیقه با توجه به دما 45-65 زمان اجرا:

 میلیمتر 1-3کیلوگرم در هر مترمربع به ضخامت  3حدود  ميزان مصرف :

 نگهداری گردد. C36°تا  C6°دور از انجماد و تابش مستقیم آفتاب ، در دمای بین  شرايط نگهداري:

 .ز نشدهبا و بسته بندی اولیه نگهداری مناسب در شرط به ،ماه از تاریخ تولید 5 مدت نگهداري:

 

 

  

 

 

 

 تعريف:

 موارد مصرف:

 فوايد:

 مشخصات فنی:
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 آماده سازي سطح:

یا ذرات  روغن قالب، شیره سیمان و الیه چرب، ،غبار هرگونه گرد و تمیز و عاری از ، سطح باید محکم

عالوه بر این باید اطمینان حاصل شود که کاشیها تمیز و فاقد آلودگی بوده تا موجب  .سست باشد

چسبندگی بهتر بر روی کاشیهای قدیمی ، به منظور  در هنگام کاشی کاری .کاهش چسبندگی نگردد

 مضرس )مخدوش( گردد.  ،لعاب کاشیهای قدیمیپیشنهاد می شود که 

 روش اجرا:

میلیمتر بر روی سطح بتنی یا  3تا  1چسب را به ضخامت  از یک ماله یا کاردك دندانه داربا استفاده 

آنرا  بتوانکه  اعمال کنید مساحتی رویچسب را باید در هر مرحله  .اجرا کنیدکاشی های قدیمی 

برای  .چسب فشار دهید بر روی خوبیکاشی را به  .نمودکاشیکاری  دقیقه15در مدت حداکثر 

کاشی را در حین فشردن به آرامی در جای خود حرکت دهید. بستـه به نـوع و اندازه  ،چسبندگی بهتر

در هنگام نصب کاشی ها دقت کنید که  .یریدکاشـی درزهای مناسبی در بین کاشی ها در نظر بگ

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

 ساعت پس از کاشی کاری انجام داد. 14کاری داشته باشد. دوغاب کاری درزها را میتوان 

 شرکت نامیکاران توصیه می گردد. Tile Groutبرای بندکشی با کیفیت باال استفاده از محصول 

 : نكات مهم

  کردن این چسب با هرگونه ماده دیگر اعم از چسب های پودری اکیداً خودداری نمائید.از مخلوط 

  استفاده از چسب های خمیری برای نصب کاشی در مکانهایی مانند استخر ، آب نما و ... توصیه

 یکاران تماس حاصل نمائید.نمیگردد. در این موارد با بخش فنی شرکت نام

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

 .خشک شده بصورت مکانیکی قابل جداشدن می باشد مالت .بشویید

 ش ایمنی توصیه میگردد.      در هنگام کار با این محصول استفاده از عینک و دستک  هاي ايمنی: پيش بينی

 .لوده شده را به دقت با آب تمیز بشوییدآمحل  محصول،یا پوست با این  در صورت آلوده شدن چشم و

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

 غیر سمی است. يت :ممسمو

 بی خطر حمل و نقل :

 كاربرد:

 دستورات ايمنی:

 )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:


