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 چسب کاشی خمیری 

چسب کاشی خمیری ساخته شده بر پایه رزین های امولسیونی آکرلیکی بوده و عالوه بر قابلیت چسبندگی بسیار باال پس از خشک شدن 

 در مقابل آب نفوذ ناپذیر می گردد.

 مزایا:

  به اکثر سطوحچسبندگی باال 

 خاصیت ارتجاعی مناسب 

 و چسبندگی خود را حفظ می کند. پس از خشک شدن در برابر آب و رطوبت نفوذ ناپذیر است 

 مقاومت در برابر سرما و گرما 

 شی های قدیمی در هنگام نصب بر روی کاشیبدون نیاز به برداشتن کا 

 کاربرد :

 .... نصب کاشی، سرامیک های ریز نما و 

 روی سطوح سیمانی و گچی و سنگ قابلیت نصب 

 نصب کاشی بر روی کاشی 

 ... قابلیت استفاده در سرویس های بهداشتی، آشپزخانه و راهرو ها و 

 میزان مصرف:

 می باشد.کیلوگرم در هر متر مربع  3تا  5/1ن کار بین خمیری با توجه به سطح زیری میزان مصرف چسب کاشی

 روش مصرف:

سطح زیرین  ناهمواری های نموده و خشک نمایید، و از هرگونه آلودگی و چربی پاک شود و در مواردی که ابتدا سطح زیر کار را تمیز

ر را با نمایید و نهایتا چسب کاشی مورد نظمعمول است توسط سیمان و چسب بتن ساختار محل را تسطیح و زیر سازی بیش از حد 

محل خود قرارداده و محکم نمایید زمان گیرش این چسب سریع نبوده و این  کاردک شانه دار روی سطوح مورد نظر کشیده و کاشی را در

امکان را برای مجری ایجاد می نماید که در هنگام مصرف زمان الزم را برای نصب کاشی یا سرامیک را داشته باشد و محل آماده شده پس 

 برداری خواهد بود.ه پس آن آماده بهر 72ساعت آماده بند کشی و  24از 

 داری:نگه

 ماه قابل نگهداری می باشد. 6انتی گراد به مدت رجه سد 40و  10در ظروف بسته بندی اصلی و در دمای 

 توجه:

می توان در سازه های نگهدارنده به هیچ عنوان در سازه های نگهدارنده آب مانند استخر و .... از چسب کاشی خمیری استفاده ننمایید. 

 مود. آب از چسب کاشی پودری استفاده ن

 بسته بندی:

 لیتری عرضه می گردد. 20و  110، 4روف مناسب خمیری ساختار در ظچسب کاشی 

 اطالعات فنی بر اساس قرارداد فروش برای خریداران قابل اتکا می باشد  .دارد قرار قانونی پیگرد تحت و ممنوع اطالعات از برداری کپی هرگونه

 


