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Antique Adhesive

چسب سنگ آنتیک 

چسب خمیري آماده جهت چسباندن سنگ مصنوعی

بر پایه رزین هاي کوپلیمر

شرح

کاربردها

خواص و اثرات

مکانیزم اثر

ا ز سنگ هاي مصــنوعی و تزئینی جهتن صــب در سطوح  استفاده

داخلی و خارجی ساختمان جهت زیبا سازيب سیار مرسوم و در حال 

ا کثر مواقع در سطوح  گســـترشا ست.  سنگ هاي مصـــنوعی در

ا ز مالتهاي سنتی ( ترکیب شن و  ا ستفاده عمودين صـب می شوند. 

ب راين صب سنگ آنتیک در سطوح عمودي، گزینه  ماسه و سیمان )

ا ستا ز چســـب هاي آماده فرموله شده،   ب هتر مناسبین میب اشد و

ا ستفاده شود. جهتن صـــب و  ن صــب سنگ هاي دکوراتیو جهت 

ن یازب ه چسـبی داریم که داراي  تثبیت سنگ در جاي مشخص خود ،

قدرتا تصالب اال ، چگالی کم و دوامب االب اشد. چسـب خمیري سنگ 

ب راين صـــــب سنگ هاي دکوراتیو گزینه مناسبیا ست.   آنتیک،

ب ر پایه پلیمرهاي مصــــنوعی و  چســــب سنگ آنتیک خمیري ،

ا ست که جهتن صـــب سنگ  پودرهاي میکرو معدنی ساخته شده

آنتیک و آجر روي سطوح عمودي مناسب میب اشـد.  چسـب سنگ 

ب هترین  ا نعطاف پذیري ، آنتیک خمـیريب ه جـهتا ستفاده آسان و

چســبب رايا ستفاده در محیط هاي داخلی، جهتن صـــب سنگ 

ا ین  آنتیک و آجر میب اشـــد.  وجودا فزودنی هاي شــــیمیایی در

محصـــولب اعث شدها ست که پسا ز سخت شـدن، کماکان داراي 

ا ز شکسـتن یا  ا نقباض ساختـمان، ا نبساط و ا ثـر انعطافب اشـد و در

ترك خوردگی سنگ آنتیک و آجر جلوگیري مین ماید. 

چســـب خمیري سنگ آنتیک بر پایه رزین هاي امولســـیونی 

کوپلیمر و فیلرها و مواد غلظت دهنده و دیسپرس کننده، فرموله 

و تولید شده است . میزان رزین مصـــرفی در فرموالسیون تولید 

چسب سنگ آنتیک نسبت به چسب کاشی خمیري بیشـتر است 

و این مزیت را ایجاد می کند که در سطوح مورد نظر براي نصــب 

سنگ آنتیک ، چسبندگی باالتري داشته باشیم . همچنین وجود 

غلظت دهنده و دیســـپرس کننده هاي موجود در فرموالسیون 

چسب خمیري سنگ آنتیک ، زمان ژل تایم چسب را براي نصب، 

افزایش می دهد . 
استحکام و مقاومت عالی 

چسبندگی فوق العاده زیاد به سطوح زیر کار

 کاربرد آسان و سرعت باال در اجرا

انعطافپ ذیري مناسب در مقابلل رزش ها و حرکت هاي محدود ساختمان

 مقاومت در برابر نم و رطوبت

افزایش فضاي داخلی ساختمان

عدما یجاد آلودگی و گرد و غبار، درا ثر ترکیب مصالح جهت ساخت 

مالت کاشیکاري در فضاي داخلی

انعطافب اال درب رابرل رزشها و حرکتهاي محدود ساختمان

ایجاد خاصیت ضد آب و نفوذناپذیر

زمان ژل تایم مناسب جهت نصب

مناسب براي نصب سنگهاي  آنتیک و دکوراتیو

قابلیت نصب آجر و بلوك 

مناسب براي نصب کاشی و سرامیک روي دیوار و کف 

مناسب براي چسباندن سنگ هاي طبیعی و مصنوعی

قابلیت استفاده در سطوح داخلی و خارجی ساختمان

 قابل اجرا  بر روي انـواع سطوح بتنـی ، گچـی و سنگـی و . . .

قابل استفاده در سازه هایی که داراي کشش و انبساط و انقباض 

باشد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

1/4وزن مخصوص 3gr/cm

خمیري

سفید و کرم

نداردیون کلر

7 PH
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استاندارد

روش مصرف

سطح مورد نظر براي اجراي چســـب خمیري سنگ آنتیک می 

بایست عاري از هرگونه آلودگی و گرد و غبار و روغن و ... باشد.

چنانچه سطح دچار آلودگی و گرد و غبارا ست ،ب ا فشـــار آب (واتر 

جت ) یا  سندب الست،ن سبتب ه زدودن سطحا ز آلودگیا قدام شود. 

پیشنهاد می شود یک الیه پرایمر ( محلول رقیق شده چسب بتن 

با آب ) روي سطحا جرا شود.

چســب خمیري سنگ دکوراتیو را توسط کاردك شانه اي روي 

سطح پخش نمایید.

پیشــنهاد می شود یک الیه نازك چســب سنگ آنتیک روي 

سطح سنگ مالیده شود تا قدرت چسبندگی افزایش یابد.

سنگ را در محل مناسب خود بچسبانید.

 میزان مصرف

میزان مصـرف چسـب سنگ آنتیک بسـتگی به وضعیت زیـرکار 

(تخلخل و ناهمواریها و شیارهاي کاشـی دارد) به طور معمول هر 

2/5 کیلوگرم چسـب سنگ براي یک متر مربع از سطح کافی می 

باشد .

ایمنی

این ماده جزء مواد سمی و خطرناك براي محیط زیســـت نمی 

باشد.

استفاده از عینک و دستکش الزامی می باشد.

در صورت تماس با پوست سریعاً شستشو شود.

در صورت تماس با چشم حداقل 15 دقیقه با آب تمیز شستشو 

شود

مدت : شش ماه در بسته بندي اولیه

 شرایط : دور از سرما و یخبندان، گرما و تابش مسـتقیم و طوالنی 

نور خورشید 

بهترین دماي نگهداري : 10+ الی 30+ درجه 

نگهداري

سطل 5 کیلویی

سطل 12/5 کیلویی       

سطل 25 کیلویی

بسته بندي                            


