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شرح

کاربردها

خواص و اثرات

مکانیزم اثر

بندکشــــی کاشی و سرامیک یکی از ارکان اصلی کاشیکاري می 

باشد و عالوه بر پر نمودن فضـــــــاي خالی بین درزهاي کاشی و 

سرامیک ، می تواند موجب زیبایی بیشـــتر ، آب بندي و ... گردد . 

امروزه با توجه به تولید و عرضه انواع مصـــالح بندکشــــی نوین ، 

استفاده از بندکشی هاي سنتی به روش دوغاب ریزي منتفی و غیر 

منطقی است . یکی از بهترین مواد موجود براي بندکشــی کاشی و 

سرامیک ، خمیر بندکشـــی واتر پروف می باشد، که از رزین هاي 

آکریلیک و فیلرهاي معدنی فـرموله و بـر پایه تکنولوژي نانو  تولید 

می شود.  خمیر بندکشی محصـول آمـاده و کار آمـد بدون نیاز به 

افزودن هر گونه حالل یا  آب و ســـیمان و یا پودرهاي میکرونیزه ، 

براي بندکشـــی انواع بندهاي جدید و قدیمی کاشی و سرامیک با 

خاصـیت واتر پروف کنندگی صــد درصــد، به کار می رود . خمیر 

بندکشـی داراي شیوه مصـرف بســیار آسان نســبت به روشهاي 

متداول قدیمی میباشـد و به راحتی با کاردك یا قلم مو در بند هاي 

کاشی و سرامیک اجرا میشـــود و عالوه بر جلوگیري از نفوذ آب به 

طبقات پایین، مانع بوجود آمدن لجن در بین درزها و بند ها که ذاتاً  

محل مناسبی براي رشد میکروبها، قارچ ها و حشــــــرات موذي 

هســتند، می شود. خمیر بندکشــی در رنگ هاي متنوع فرموله و 

تولید میشـــود. مالتهاي سنتی در برابر مواد شوینده و آب ضعیف 

هستند و مالت بندکشی به مرور زمان شسته شده و از بین می رود، 

ولی خمیر بندکشـی نانو در برابر آب و مواد شوینده مقاومت باالیی 

دارد و حداقل 5 برابر مالتهاي سنتی بندکشی، دوام دارد.

مالت ضد آب نانو جهت بندکشی کاشی و سرامیک

بر پایه رزین هاي کوپلیمر

Jointing Sealant Adhesive

خمیر بندکشی آب بند نانو

ضد آب شدن صددرصدب ندها

عدمن یازب ه فراهم کردن موادا ولیه در حجم زیاد

ا نجام عملیاتب ندکشیب سیار تمیز وب ا دقتب اال

مقاومت عالی درب رابر یون هاي خورنده 

قابلیت تولید در رنگهاي متنوع

چسبندگی فوقا لعادهب هل به هاي کاشی و سرامیک و سطوح زیرآیند

انعطاف پذیري وا الستیسیتهب اال

درصدا عظم فرمول تولید خمیرب ندکشـی ، رزین آکریلیکا ست که 

ا جرايب ندکشــی و خشــک شدن، کامال ضد آب میب اشد و  پسا ز

ب ر آن خواصا الستیسیتهب االي خمیرب ندکشی پسا ز خشک  عالوه

زمان کارپذیري باال نسبت به سایر مصالح بندکشی

محصول آماده مصرف بدون نیاز به افزودن هر گونه ماده اضافی

یکنواختی و درخشندگی باال

بدون ترك خوردگی و گسیختگی

مقاوم در برابر اسیدها و بازها و شوینده هاي خانگی

مقاوم در برابر اشعه  UV خورشید 

دوام باال و ماندگاري طوالنی

نفوذ کامل به عمق سازه

اجراي ساده و آسان حتی توسط خانم هاي خانه دار 

ترمیم ب ندهاي آسیب دیده کاشی و سرامیک،ن اشیا ز تمیزکاري 

با مواد شوینده و جوهرن مک

 پر کردن ترکهاي سطوح ناشی از نشست ساختمان

مسدود کردن مسیر حشرات موذي در منازل

مناسب براي نصب توالت فرنگی

 مناسب براي قالب گیري اجسام و مجسمه ها

 قابلیت اجرا بر روي دیوار و کف

مناسب براي بندکشی سنگ هاي مصنوعی و آجر

مناسب براي بندکشی انواع کاشی و سرامیک و گرانیت

قابلیت بندکشی سنگ هاي نماي ساختمان

قابلیت بندکشی موزائیک و آجر

حل معضل نم دادن سرویس بهداشتی به طبقات پایین ، بدون 

تخریب و برداشتن کاشی ها و تعمیر ایزوگام

تعمیر و بازسازي بندهاي قدیمی و پوسیده

مناسب براي دوغاب دهی کاشی ها و سنگ هاي متخلخل 
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شدنب اعث می شـود که یک مالتب ا خاصـیتا رتجاعی میانب ندها 

ا ستحکام  ل غزش میان کاشی ها ، تشـکیل شود و در صورت حرکت و

کافی را داشتهب اشد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

1/3وزن مخصوص 3gr/cm

خمیر ویسکوز

در 10 رنگ

جذب آب

حدود 8 PH

روش مصرف

ابتدا بندهاي قدیمی و پوسـیده توسـط کاردك و یا شـیء نوك 

تیز تراشیده و خالی شود.

در صورت وجود آلودگی و چربی و نقاط سست در فضـاي خالی 

بین درزها ، توسط اعمال فشـــــار آب و فرچه ، درزها کامال از 

هرگونه آلودگی زدوده شوند.

خمیر بندکشی را توسط کاردك مناسب روي درزها بکشید.

توسط یک دستمال جاذب، بالفاصله بخشــــــــهایی از خمیر 

بندکشی را که روي سطح کاشی به جاي مانده، پاك نمایید.

زمان خشک شدن نهایی خمیر بندکشی نانو 12 الی 24 ساعت 

پس از اجراست و پس از آن سطح بندکشی شده،آماده استفاده 

و بهره برداري است. 

 میزان مصرف

میزان مصـرف خمیر بندکشــی با توجه به مســاحت محل مورد 

استفاده و ابعاد کاشی ها تعیین می شود .اما براي محیطی با کاشی 

هاي با ابعاد متوسط هر 1 کیلوگرم محصول 3  الی 4 متر مربع فضا 

را بندکشی می نماید.

ایمنی

این ماده جزء مواد سمی و خطرناك براي محیط زیســـت نمی 

باشد.

استفاده از دستکش الستیکی مناسب هنگام اجرا الزامی است.

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

شود. 

در صورت تماس با پوست سریعاً شستشو شود.

مدت : شش ماه در بسته بندي اولیه

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

نور خورشید 

بهترین دماين گهداري:  10+ا لی 30+ درجه 

نگهداري

سطل 1 کیلویی

سطل 5 کیلویی

بسته بندي                            

کمتر از %2


