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شرح

کاربردها

خواص و اثرات
مکانیزم اثر

همراه با پیشرفت تکنولوژي و ارائه محصوالت و روشهاي نوین در 

ساخت و ساز ، محصوالت نوینی جهت بهبود و سرعت در عملیات 

نصب کاشی و سرامیک نیز تولید و به بازار عرضه شده اند . یکی از 

این محصوالت مهم که در زمینه نصب و تثبیت کاشی و سرامیک 

تولید شده است ، انواع چســبهاي مخصــوص نصـــب کاشی و 

سرامیک می باشد. این محصــــــــــوالت بنا به نوع کاربري با 

فرموالســـیون مختلف تولید و عرضـــه می شـــود . یکی از پر 

کاربردترین انواع چسـب هاي ساختمانی ، چسـب کاشی پودري 

پایه سـیمانی می باشـد، که از سـیمان و فیلرهاي معدنی و رزین 

هاي پلیمري جهت افزایش و تقویت قدرت چسـبندگی فرموله و 

تولید شده است.  چســــب کاشی پودري بر پایه سیمان تقویت 

شده با پلیمر می باشد و با توجه به پلیمرهاي استفاده شـــده در 

تولید این محصول ، پس از خشـک شــدن در برابر رطوبت مقاوم 

می باشد . این محصول امکان چسـبانـدن انواع کاشی و سرامیک 

بر روي کف و بدنه ســــالن ها ، دیوارهاي بتنی و ســـــیمانی و 

چســباندن کاشی بر روي کاشی را به راحتی فراهم نموده ضمن 

اینکه سطحی نفوذ نا پذیر و مقاوم در برابر رطوبت ایجاد می نماید 

. چســــــب کاشی پودري به دلیل داشتن  سیمان و رزین هاي 

پلیمري در ساختار خود ، داراي قدرت چسبندگی باالتري نسبت 

به چسب کاشی خمیري می باشد و از این رو براي نصـب کاشی و 

سرامیک در سطوح عمودي بهترین گزینه است. 

مالت آماده جهت چسباندنا نواع کاشی و سرامیک پرسالن

بر پایه سیمان و رزین هاي کوپلیمر

Tile Adhesive Powder

چسب کاشی پودري 

استحکام و مقاومت و چسبندگیب االبدونا فت حجم وت رك خوردگی

کاهش هزینه هاي دوغاب ریزي پشت کاشی

کاهش هزینه عملیاتا جرایی

افزایش محیط داخل خانهب ات وجهب ه کاهش ضخامت مالت کاشیکاري

حفظ چسبندگی درب رابرن م و رطوبت

مقاوم درب رابر تغییرات دما پسا ز خشک شدن

مقاوم درب رابر رطوبت پسا ز گیرش

سهولتا ختالطب ا آب

چســــب کاشی پودري از سیمان و رزین هاي امولســــیونی و 

فیلرهاي میکرونیزه فرموله و تولید شده است که پس از ترکیب با 

آب تبدیل به مالت چســـب ، جهت چســــباندن انواع کاشی و 

سرامیک بر روي سطوح مختلف می شـود . وجود توام سـیمان و 

رزین هاي کوپلیمر در فرموالسیون تولید چسـب کاشی پودري، 

موجب شده چسبندگی ایده آلی به سطوح زیر آیند داشته باشد. 

همچنین وجود مواد دیسـپرس کننده در ساختار این محصـول ، 

قیمت ارزان تر نسبت به سایر چسب هاي کاشی

امکان تولید در رنگ هاي متنوع

عدم نیاز به اختالط هرگونه مواد اضافی 

کاربرد آسان و سرعت باالي اجرا 

مقاوم در برابر لغزش

نصبا نواع کاشی و سرامیک بر روي سطوح مختلف

نصــب کاشی و سرامیک بر روي سطوحی که مســتقیماً با آب و 

رطوبت در تماسا نـد.

قابلیت نصب کاشی بر روي کاشی

مناسب براي نصـــــب کاشی و سرامیک پرسالنی و گرانیتی که 

داراي خاصیت جذب آب پایین می باشند.

مناسب براي کاشیکاري در مکان هاي پر تردد

مناسبب راين صب کاشی در حمام،  سرویسب هداشتی،  آشپزخانه و. ..

قابلیتن صب کاشی و سرامیک در فضاي داخلی و خارجی ساختمان

قابلیت نصب ورقه هاي استایروفوم

مناسب براي نصب موزائیک

مناسب براي نصبا نواع پوشش ها بر روي سطوح سیمانی و بتنی 

و سنگی

ا مکان حرکت یا لرزش  مناسـب براي کاشـیکاري در مقاطعی که

ا ي در آنها وجود دارد. سازه
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این امکان را میسر میکند که زمان باز ( ژل تایم ) بیشـتري جهت 

نصـب کاشی و سرامیک در دسترس باشد. خاصیت افزایش زمان 

ژل تایم این امکان را در دسترس قرار خواهد داد که بتوان کاشـی 

را روي مالت کاشی راحت تر حرکت داده و تنظیم نمود.

استاندارد

روش مصرف

ســـطح مورد نظر براي اجرا  باید کامالً تمیز و عاري از هرگونه 

آلودگی و نقاط سست و چربی و ... باشد.

در صورت وجود آلودگی ، توسط فشـــــار آب ( واتر جت ) یا سند 

بالست ،ن سبتب ه زدودن آلودگیها ا ز سطحا قدامن مایید.

دقت نمایید حداقل باید 7 روز از عمل آوري سطح تازه سـیمان 

کاري شده گذشته باشد.

هر کیسـه 20 کیلویی چسـب کاشی پودري ،براي تبدیلب ه مالت 

نیازمند  5 ا لی 6 ل یتر آب میب اشد. 

عملیات ترکیب آب و پودر چســــب کاشی پودري، باید توسط 

همزن مکانیکی ( دریل + پره ) انجام شود و تا حصـــول خمیري 

یکنواخت میکس ادامه یابد.

همیشه باید پودر به آب افزوده شود . در صورت ترکیب معکوس 

به خمیري همگن دست نخواهیم یافت.

مالت چسب کاشی را توسط ماله دندانه دار روي سطح پهنن مایید

کاشی و سرامیک را روي سطح قرار داده ون صب و تثبیتن مایید.

پیشنهاد می شود کمی هم چسب پشت کاشی مالیده شود. 

دقتن مایید که پودر ترکیب شدهب ا آب، پسا ز ترکیب میب ایسـت 

حداکثر تا 40 دقیقه موردا ســــتفاده قرار گیرد و پسا زا جرا روي 

سطح ، حداکثر تا 20 دقیقهب اید کاشی هان صب شوند.

 میزان مصرف

میزان مصـرف چســب کاشی پودري بســتگی به وضعیت سطح 

زیرکار ( تخلخل و ناهمواري سطح ) و شیارهاي کاشی دارد ولی به 

طور متوســط میزان اســـتفاده حدود 2/5  الی 4 کیلوگرم براي 

پوشش یک متر مربع می باشد .

ایمنی

این محصــول جزء مواد سمی و خطرناك براي  محیط زیســت 

نمی باشد.

به دلیل خاصیت قلیایی براي کار با آن توصیه می شود از عینک و 

دستکش استفاده شود.

در صورت تماس با پوست با  آب و صابون شستشو شود.

در صورت تماس با چشم سریعاً شستشو داده شود.

مدت : یکسال 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

کیسه 20 کیلویی

بسته بندي                            

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

1/6وزن مخصوص 3gr/cm

پودر

سفید و خاکستري

مقاومت چسبندگی اولیه

حدود 8 PH

0/1 2N/mm

کمتر از 0/5mmلغزش


