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مالت آماده جهت بندکشی کاشی و سرامیک

بر پایه سیمان و رزین هاي کوپلیمر

Tile Grout

پودر بند کشی پلیمري

کاربردهاشرح

خواص و اثرات

مکانیزم اثر

بندکشی کاشی و سرامیک یکی از ارکان مهم در فرایند کاشیکاري 

است و بندکشـی مناسب می تواند عالوه بر پر نمودن فضـاي خالی 

بین درز کاشی و سرامیک ، نقش ضد آب کنندگی و افزایش زیبایی 

کاشیکاري را نیز داشته باشد. امروزه اسـتفاده از روش هاي سـنتی 

مانند دوغاب ریزي جهت بندکشی کاشی و سرامیک منسـوخ شده 

است و محصـــوالت متنوعی در زمینه بندکشـــی تولید و به بازار 

معرفی شده است . از ساده ترین مواد مورد استفاده براي بندکشـی 

کاشی و سرامیک، می توان به پودر بندکشـــی پایه سیمانی اشاره 

نمود . پودر بندکشــی و درزبندي ، محصــولی است پایه سیمانی 

متشـــــکل از مواد شیمیایی آلی و پودرهاي معـدنی و رزین هاي 

آکریلیک ، که باعث ایجاد اتصــال محکم و یکنواخت بین کاشی ها 

می شود .  مصــرف این پودر به جز بندکشـــی کاشی و سرامیک ،  

باعث افزایش چسبندگی و نفوذ نا پذیري، در برابر رطوبت می شود 

. استفاده از ترکیبات آماده براي بنــدکشـــی، با توجه به شرایط و 

ویژگی هاي محل اجراي کار و نوع قطعات و مصالح مورد کاربرد می 

تواند در بهبود کیفیت ، افزایش دوام و اســتحکام ، تأمین زیبایی و 

سـرعت اجرا، نقش کارسـاز و مؤثرتري داشـته باشــد . می توان با 

ترکیب پیگمنت هاي رنگی آلی و معدنی به ترکیب پودر بندکشی ، 

مالت بندکشی رنگی و زیبایی را ایجاد نمود.

چسبندگی فوقا لعادهب ه جداره کاشی و سرامیک

نفوذن اپذیري در مقابل آبو رطوبت 

مقاومتب اال درب رابر سیکل هاي ذوب و  یخبندان

مقاومت مناسب درب رابرا سیدها و مواد شوینده

امکانا فزودن پیگمنت جهت رنگین مودن مالت

اجراي آسان وب دونن یازب ه مهارت

فاقدا نقباض و جمع شدگی

بدون ریزش و شره در هنگاما جرا 

قابلا جرا در کلیه سطوحا فقی و عمودي

قدرت چسبندگیب االب هل به هاي کاشی و سرامیک و سطوح زیرآیند

ب ا دانهب ندي مشخص  ب ندکشیا ز سیمان و فیلرهاي میکرونیزه پودر

و مواد معدنی و رزین هاي آکریلیک پودري، فرموله و تولید شـــده 

است کهب دلیل داشتن دانهب ندين رم و وجود چســـــب پودري در 

ب ندکشــــی ، پسا ز ترکیبب ا آب تشــــکیل مالتی  ساختار پودر

یکنواخت و قوام یافته جهتب ندکشـــیب ندهاي کاشی و سرامیک 

ا ین محصــــــولب ه راحتی میان درزهاي کاشی و   . ایجاد می شود

ب دلیل داشـتن رزین ،  سـرامیک جریان یافته و منافذ را پر می کند و

ل رزشها و حرکتهاي  ب رابر ا نعطاف پذیري مناسبی در االستیسـیته و

محدود سازها ي دارد.         

مناسب براي بندکشی انواع کاشی ، موزائیک ، سرامیک و سنگ

مناسب براي بندکشی سنگ هاي مصنوعی

مناسب براي درزگیري دور  وان و سرویس فرنگی

قابلیتا جرا در محیط هاي مرطوب دائمی مانندا ستخر و حمام و سونا

قابلیت پر کردن کلیه درزها و بندها

درزبندي قطعات سیمانی و بتنی

جهت درزبندي کلیه درزها و بند ها تا عمق 15 میلی متر

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

1/7وزن مخصوص 3gr/cm

پودر

سفارشی

نداردیون کلر

استاندارد

PH8 حدود
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روش مصرف

براي بندکشی کاشی و سرامیک تازه نصب شده :  هر کیسه 

20 کیلویی پودر بندکشــــی را با حدود 5 الی 6 لیتر آب ترکیب 

نموده و روي سـطح پخش نمایید و بالفاصـله با دســتمال جاذب 

مناسب، سطح کاشیها را پاك نمایید تا مالت بندکشــــی داخل 

درزها پر شده و از روي سطح کاشی ها پاك شود .

براي ترمیم بندهاي قدیمی : ابتدا بندهاي قدیمی توســـــط 

کاردك و یا یک شیء نوك تیز از درز کاشی ها خارج شـود و نقاط 

سسـت و یا آلوده و چرب با کمک فشــار آب یا فرچه زدوده شود . 

سپس مالت بندکشی ساخته شده از ترکیب پودر بندکشـی و آب 

را اجرا نمایید.

نکته : 

توجه نمایید که میــزان اختالط آب، بــراي کف و دیوار متفاوت 

است . براي درزگیري کاشیهاي افقی و کف می بایســــت مقدار 

بیشـتري آب مصـرف نمود تا مالت بصـورت دوغابی ساخته شود 

ولی براي درزگیري کاشـیهاي عمودي و دیوار باید میزان اختالط 

آب را کاهش داد تا خمیر سفت تري جهت بندکشی ساخته شود.

 میزان مصرف

میزان مصــرف پودر بندکشــی متناسب با فاصله درز  بین کاشی 

هاي نصـب شده و ابعاد کاشی و سرامیک متفاوت می باشد.عموماً 

براي کاشی هاي با ابعاد کوچک مانند  15*15 با بند هاي 3 میلی 

ایمنی

این محصول جزء مواد سمی و خطرناك براي محیط زیست نمی 

باشد.

هنگام ترکیب و استفاده از دستکش و ماسـک مناسـب اسـتفاده 

شود.

از تنفس گرد و غبار این محصول خودداري نمایید.

از تماس مستقیم با پوست و چشم پرهیز شود.

مدت :یکسال 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

کیسه 5  کیلویی

کیسه 20 کیلویی

بسته بندي                            

متر حدوداً 250 گرم پودر براي یک متر مربع از ســطح، کافی می 

باشد . در صورتی که براي کاشیهاي 40*40 با همین فاصـله درز، 

میزان مصرف 150 الی 200 گرم در متر مربع می باشد.


