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Tile Spacers

صلیب کاشی   

یکیا ز زیبایی هاي کاشی و سرامیک عالوه بر طرح و نقشـــه خود 

ا یجاد بندکشــی منظم و یکدست می باشد. در  کاشی یا سرامیک ،

صورتیکه فاصله کاشیها نسبت به هم یکا ندازه باشد و بندها (محل 

تالقی کنج 4 کاشی ) نیز کامال به شکل + باشد ، زیبایی کاشیکاري 

دو چندان خواهد شـد . جهت تنظیم فاصــله دقیق بین کاشــی و 

ا سپیســر  سرامیک قطعاتی پالستیکی، در سایزهاي مختلف با نام

ا ند . صـلیب کاشـی  کاشی یا صـلیب کاشـی، طراحی و تولید شـده

ا ي بسـیار کارآمد و مقرون به صرفه براي تنظیم فاصله دقیق  قطعه

بین کاشـی و سـرامیک و در نتیجه زیباتر شــدن کاشــی کاري با 

فواصل منظم و سرعت نصب باالتر می باشد.اسپیسر کاشی در سایز 

هاي1 و  2، 3، 4، 5، 6، 7 ،8 ،9 و10 میلیمتر تولید می شـــوند که 

معموال  سایز هاي 2 تا 6 مخصوص کف سازي و7 تا 10 مخصـوص 

نما کاري می باشند. در مواردي که بند کشـی کاشی ها توسط پودر 

ا سپیسر صلیب کاشی بسـیار  هاي رنگی جهت زیبایی مدنظر باشد،

گزینه مناسبیا ست  تا بتواند فاصله درزهاي کاشی را نســـبت به 

یکدیگر دقیقاً تنظیم نماید.

نحوه استفاده

 میزان مصرف

براي  نصب کاشی و سرامیک ، ابتدا چسـب کاشی توسط کاردك 

شانه اي روي سطح زیر آیند اجرا میشود و سپس کاشی ها از یک 

طرف تراز شده و شروع به چیدن می شود . اسپیسـر کاشی دقیقاً 

در محل تالقی کاشیها قرار می گیرد و پس از اتمام چیدن کاشی 

ها و چســبیدن نســـبی کاشی به سطح ، توسط شیء نوك تیز، 

صلیب کاشی از میان بندها خارج شده و فرآیند بندکشـی توسط 

دوغاب یا مالتهاي بندکشی کامل می شود .

تعداد اسپیسـر کاشی مصـرفی، با توجه به متراژ محیط مورد نظر 

براي کاشیکاري و سایز کاشی و سرامیک انتخاب شـده براي کف 

متغیر است . ولی بصــورت نرمال و فقط با صرف مصــرف صلیب 

کاشی در بندها ، تعداد صلیب کاشی مصـــرفی با تعداد بندهاي 

موجود در سطح برابر است.

نکـات

 پس از چسـباندن کاشیها حتی االمکان صلیب کاشی را خارج 

نموده و سپس بندکشی نمایید.

در صورتی که ابعاد کاشی یا سرامیک ها بزرگ است، پیشـنهاد 

می شـود یک یا دو عدد صـلیب کاشـی در فاصــله بین درز دو 

کاشی بصورت ( فرو کردن یک بال صلیب میان درز دو کاشی ) 

استفاده نمایید.

 
تعداد در بستهسایز  نام محصول
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T صلیب کاشی  و آجر

 میزان مصرف

میزان مصـــــرف اسپیســـــر سه پر برابر با بندهاي موجود در 

کاشیکاري یاآجر کاري است.

Tile Spacers

(      )اسپیسر کاشی

Tile Spacers

°

 
تعداد در بستهسایز  نام محصول

Name  Packing(QTY)     Size

Tile spacer 120

 

 
2200

 

بسته بندي

Tile spacer 10 (T)

 

10(T)100

 
تعداد در بستهسایز   نام محصول

Name  Packing(QTY)     Size

 

  

صلیب کاشی  120 درجه

در برخی پروژه ها بنا به ســلیقه و زیباتر شــدن کاشــیکاري از 

کاشیهاي 6 ضلعی استفاده می شـود . این کاشـیها وقتی در کنار 

هم قرار می گیرند، تشکیل یک بند سه پر با زاویه 120 درجه می 

دهند . بدین منظور اسپیســـــــــر سه پر 120 درجه از جنس 

پالستیک طراحی و تولید شده است، تا بتوان بندکشی کاشیهاي 

6 ضلعی را نیز با فاصله دقیق و منظم اجرا نمود.

 میزان مصرف

میزان مصرف اسپیسر کاشی 120 درجه به تعداد بندهاي موجود 

در کاشیکاري است.

بسته بندي

(      )120اسپیسر کاشی

در بسـیاري از سبک هاي کاشیکاري ، بخصــوص در حاالتی که 

کاشیها بصورت مستطیلی می باشند ، بند کاشی بصورت سه پر یا 

  T  می باشد. این وضعیت بخصــــوص در آجرکاري بســــیار 

محسـوس است . امروزه آجرهاي نما بصــورت عمده در نماکاري 

استفاده می شود و بالطبع هم اندازه بودن بندها و چیدمان دقیق 

آجرها ، زیبایی کار را دو چندان خواهد نمود . اسپیســر سه پر یا 

اسپیسر آجري  T محصولی کارآمد و مقرون بصـرفه براي تنظیم 

فاصله دقیق بندهاي آجر ها و کاشیهایی است که محل تالقی لبه 

هاي آنها، بصــورت سه پر می باشد . این اسپیســر در عرض 10 

میلیمتر طراحی و تولید می شود.
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شرح

در مقوله نصب کاشی و سرامیک پارامترهاي بسیاري هسـتند که 

در صـورت رعایت، موجب زیباتر شـدن و کاربري بهتر کاشــی و 

سرامیک پس از نصب خواهند شد . یکی از این پارامترهاي مهم و 

حساس، همسطح بودن کاشی و سرامیک نسبت به یکدیگر است 

. از گذشته مرسـوم اسـت که جهت هم سـطح کردن و یا همتراز 

کردن کاشی و سرامیک ، ابتدا مالت و یا چســــب کاشی را روي 

ســطح ریخته و ســپس کاشــی را روي آن قرار داده و با اعمال 

ضربات توسط چکش پالستیکی به سـطح، کاشـی و سـرامیک و 

کنترل پی در پی توسط تراز جهت همسطح شدن آنها نسـبت به 

یکدیگر، اقدام می نمودند . این روش همتراز کردن کاشـــــی و 

سرامیک معایبی از جمله اتالف شدید زمان و همچنین جابجایی 

کاشی و سـرامیک و یا به اصـطالح سـر خوردن آنها در اثر ضـربه 

دارند. جهت افزایش کیفیت کاشیکاري و سهولت در همســـطح 

شدن آنها نســــبت به یکدیگر ، قطعات پالستیکی با نام همتراز 

کاشی یا کاشی تراز، تولید و ارائه شده است . همتراز کاشـی از دو 

قسـمت کلیپس همتراز و گوه همتراز تشـکیل شده است که گوه 

قطعه نري و کلیپس قطعه مادگی می باشـــــد . کلیپس همتراز 

کاشـی در هنگام کاشــیکاري با قرارگرفتن در البالي کاشــی و 

سرامیک و قفل شدن توسط گوه ، موجب همسـطح شدن کامل و 

دقیق کاشی و سرامیک نســــــبت به یکدیگر می شود و نیاز به 

ضـربات چکش و اسـتفاده از شــاقول را کامالً منتفی می کنند و 

سطحی صاف و  هموار و به مراتب بهتر از روشـهاي سـنتی ایجاد 

خواهد نمود. از همتراز جهت همســطح نمودن انواع کفپوش ها، 

مانند پارکت نیز می توان استفاده نمود . همسـطح شدن کاشی و 

سرامیک نســــــبت به یکدیگر عالوه بر اینکه یک اصل مهم در 

کاشیکاري است و موجب زیباتر شدن سـطح کاشـیکاري خواهد 

شـد، مزایاي دیگري نیز به دنبال خواهد داشــت از آن جمله می 

توان به عدم تجمع آب در هنگام شسـتشـو در نقاط ناخنک خور 

بین دو کاشــی اشــاره نمود که موجب عدم جرم گرفتگی و کدر 

شدن نواحی درز بین دو کاشی خواهد شد.  

  Tile Leveling System

 همتراز کاشی تخت

نحوه استفاده

قطعه همتراز کاشی از دو قسمت کلیپس و گوه تشکیل شده است 

و در دو سایز براي ضخامتهاي مختلف طراحی و تولید شده است . 

ابتدا با توجه به ضـخامت کاشــی و ســرامیک یا پارکت ، ســایز 

همترازمناسب براي مصـــــــرف را  انتخاب نمایید. براي شروع 

کاشیکاري حتی االمکان سعی شود از یک گوشه محیط مورد نظر 

براي اجرا، کاشیکاري شـروع شـود . ابتدا توسـط ابزارهایی مانند 

گونیا و خط کش و متر یا  با  استفاده از مترهاي لیزري در گوشـه، 

دو خط با زاویه 90 درجه نســبت به یکدیگر ترسیم نمایید. سطح 

زیر کار را  آغشـته به چسـب کاشی نمایید . حتی االمکان اجراي 

چســب کاشی روي سطح را توسط کاردك شانه اي انجام دهید . 

ابتدا کاشی یا سرامیک اول را با توجه به خطوط ترسیم شده جاي 

گذاري نموده و تثبیت نمایید . براي قرارگیري بقیه کاشــــیها و 

تکمیل چیدمان ، کلیپس را به تعداد مورد نظـــر با توجه به ابعاد 

کاشی یا سرامیک، در هر وجه قرار داده و سپس کاشیهاي دیگر را 

جاي گذاري نمایید . پس از قرارگیري دو کاشـی در کنار یکدیگر، 

گوه را داخل شکاف کلیپس که از فصل مشـترك بین دو کاشی یا 

سرامیک خارج شده است، وارد می نماییم و توسط انبر مخصوص 

همتراز، آن را قفل نمایید. پس از اتمام کاشی کاري کل سـطح، بر 

اساس روشی که ذکر شد ، اجازه دهید تا گیرش و چســـــبیدن 

کاشیها کامل شود . سپس با  اعمال ضربه توسـط چکش و یا نوك 

کفش ، از قسمت جانبی  به راحتی کلیپس از نقطه اتصـال صفحه 

عمودي به افقی خواهد شکست. قسـمت افقی کلیپس زیر کاشی 

ها به جاي مانده و قســـمت عمودي خارج خواهد شد. الزم بذکر 

است که کلیپس در عملیات همتراز نمودن سطح یکبار مصـــرف 

می باشد ولی از گوه می توان چند بار استفاده نمود. 

 میزان مصرف
میزان مصـرف همتراز کاشی در سطح کاشیکاري با توجه به ابعاد 

کاشی و وسعت سطح مشخص می شود. کاشی و سرامیک با ابعاد 

کوچکتر تعداد همتراز کمتري در هر وجه خود نیاز دارد ولی ابعاد 

بزرگتر نیاز به تعداد همتراز بیشتر در هر وجه دارد.
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بسته بندي اسپیسر کاشی تراز

نکات

توجه نمایید همتراز را با توجه به ضـخامت کاشـی و سـرامیک یا 

پارکت انتخاب نمایید . معموال براي کاشـی و ســرامیک همتراز 

بـزرگ و بــراي پارکت و تایل هاي چوبــی کفپوش، از همتــراز 

کوچک استفاده می شود. دقت نمایید که استفاده همتراز بزرگ 

براي ضـخامتهاي کم مناســب نمی باشــد و گوه داخل کلیپس 

کامالً قفل نخواهد شد و از طرفی استفاده از همتراز کوچک براي 

ضـخامتهاي باال مناسـب نمی باشـد، زیرا گوه به مقداري که نیاز 

است وارد شـکاف کلیپس شـود تا بتواند از هر دو طرف همترازي 

سطح را  ایجاد نماید ، نمی تواندعملکرد مناسب داشته باشد.

دقتن مایید زمان کافی جهت گیرش و خشـــــک شدن مالت وی ا 

چســب زیر کاشی و سرامیک را  درن ظرب گیرید،  سپسن ســـبتب ه 

شکســتن کلیپس همتراز ا قدامن مایید. در صورتی که هنوز مالت 

زیر کار خشــکن شـــدهب اشد، ممکنا ست در صورت حرکت روي 

ســطح، فرو رفتگی ول غزش کاشــیها ا تفاقب یفتد کهب اعث ب ه هم 

خوردن همترازي ون ظم و آرایش کاشی هان سبتب هی کدیگر شود.

ا ز  ن سبتب ه یکدیگر  حتیا المکان جهت قفل کردن کلیپس و گوه

ن مایید. قفل کردن همتراز  ا ستفاده ا نبر مخصوص همتراز آچار یا 

توسط دستب ه هیچ وجه قابلا نجامن میب اشد، زیرا فشـــار کافی 

ا ز  برايا عمالب ه سـطحب راي همتراز شـدن وجودن خواد داشــت. 

طرفی هم قرار دادن گوه در کلیپس توسط ضـربات چکشن یز کار 

تعداد همتراز مورد نیاز براي ابعاد تا 30*30 سانتیمتر

تعداد همتراز مورد نیاز براي کاشـیهاي کوچک مانند کاشــیهاي 

30*30 و یا کوچکتر، یک عدد در هر وجه کاشی می باشد . دقت 

نمایید در صورتی که در هر وجه کاشی یک عدد همتراز  قرار می 

گیرد، باید همتراز کاشی در وسط هر وجه قرار گیرد. 

تعداد همتراز مورد نیاز براي ابعاد 40*40 و 50*50 سانتیمتر

در کاشی و سـرامیک با ابعاد تا 50*50 سـانتیمتر، تعداد همتراز 

مصـرفی در2 عدد  هر وجه کاشی می باشد . پیشــنهاد می شود 

محل قرارگیري همتراز در این ابعاد از کاشی و سرامیک، با فاصله 

10 سانتیمتر از لبه هاي کاشی و سرامیک باشد.

تعداد همتراز مورد نیاز براي ابعاد 60*60 تا 80*80 سانتیمتر

تعداد مورد نیاز براي این ابعاد 3 عدد در هر وجه می باشـد. به این 

ترتیب که دو همتراز با فاصــله 10 ســانتیمتر از هر لبه قرار می 

گیرد و همتراز سوم در مرکز وجه مورد نظر قرار می گیرد.

تعداد همتراز مورد نیاز براي ابعاد بزرگتر از 80*80 سانتیمتر

در ابعاد بزرگتر باید به ازاي هر 20 الی 25 ســانتیمتر از طول هر 

وجه ، یک عدد همتراز استفاده نمود.

ن می  ا ینکه سـطح کامالً همتراز ب ر مناسـبین میب اشـد. زیرا عالوه

ا ثرا عمال ضربه وجود دارد.  ا حتمال شکستن کلیپس در شود ،

ب ا توجهب ها ینکه کلیپس همتراز یکبار مصـــرف، ولی گوه چندب ار 

مصــرف میب اشد. در هنگام خرید دقت فرمایید، چنانچه قصــد 

ب ه یکباره کاشـیکاري کنید و در چند مرحله  ندارید سطح مقطع را

ن سبتب ه کلیپسب ه میزان  ا نجام دهید ، تعداد گوه را نصب کاشی را

کمتري خریدارين مایید.  زیرا گوه چندب ار مصرف و کلیپس یکبار 

ب طور مثال چنانچه یک مقطعب ا مسـاحت 500 متر  مصرفا ست. 

ا سـت در دو مرحله کاشـیکاري شـود، الزما ســتب ا توجهب ه  قرار

ن صـــــــف تعداد کلیپس  ن یاز ، تعداد گوه را محاسبه تعداد مورد

ا زن ظرا قتصادي مقرونب ه صرفهب اشد. خریدارين مایید تا 

میزان مصرف اسپیسر کاشی تراز

ا بعاد کاشی یا سـرامیک تعیین  میزانا ستفاده کاشی ترازب ا توجهب ه 

می شـودب راي کاشـی هاي تا cm  30  در هرضـلع کاشــی 1 عدد 

کاشـی تراز  وب راي کاشـی هاي cm  30  بهب اال 2 عدد در هر ضـلع  

استفاده می شود و هرچه  وجه کاشیب زرگترب اشد میزان مصـــرف  

افزایش خواهد داشت.  

نکات قابل توجه اسپیسر کاشی تراز
در صورت عدم استفاده از کاشـی تراز در بندهاي کاشـی، عالوه بر 

ایجاد بندهاي ناهمگون، ســطحی ناهموار یا به اصـــطالح داراي 

ناخنک خواهید داشـت . چنانچه ســطح کار ناخنک دار  باشــد، 

ضمن کاهش کیفیت و زیبایی کار ، فضـاي مناسبی را براي تجمع 

آب به هنگام شستشو فراهم می کند  بعد از مدتی به سطحی جرم 

گرفته و کدر تبدیل می شود و نماي نامناسبی ایجاد خواهد نمود. 

تعداد در کارتنتعداد در بسته نام قطعه ردیف

همتراز بزرگ

کلیپس همتراز بزرگ

گوه همتراز بزرگ

گوه همتراز بزرگ

همتراز کوچک

کلیپس همتراز کوچک

گوه همتراز کوچک

1

2

3

4

5

6

7

50 جفت

100 عدد

50 عدد

100 عدد

50 عدد

100 عدد

100 عدد

50 بسته

50 بسته

100 بسته

50 بسته

50 بسته

50 بسته

50 بسته
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Tile Leveling System Spiral

همتراز پیچی کاشی و سرامیک

هر روزه شاهدا بداعت کنولوژي ها وا بزارها وت جهیزات مدرن و خالقانه،  

جهتا یجاد  سـهولت کار وا فزایش راندمان وب هره وري و در عین حال 

افزایش کیفیت در کلیه حوزه هاي ساختمانی،  صنعتی و. .. هســتیم 

که هر کدامب ات غییر وا یجاد ب هبود  در روش هاي ســــــاخت وا جرا،  

تغییرات شــــگرفی را درا ین حوزه ها ا یجادن مودها ند.  صـــــنعت 

کاشیکارين یزا زا ین قاعده مستثنین یست وا بزارها وت جهیزات مدرن 

و کارآمدب رايا جراي کاشیکاري، در حال پیشـرفت وت وسعها ست.  در 

مبحث کاشیکاري عالوهب ر طرح و رنگ کاشی و رعایت قواعد طراحی 

دکوراسیونب راي ست شدنب ا کاشیها،  آنچه کها همیتب سیاري دارد،  

همسطحب ودن و یاب ها صطالح همترازب ودن کاشی و سرامیکهان سـبت 

به یکدیگر و همچنین رعایت فاصله دقیقب ینب ندهاي کاشیهاسـت، 

که موجب زیبایی و کیفیت دو چندان کاشــیکاري خواهد شـــد.ا ز 

جدیدترینا بزارهایی کهب راي همترازن مودن کاشی و سرامیک ا بداع 

وت ولید شـدها سـت همتراز پیچیا ســت کها ز دو قطعه کلیپس و گوه 

تشکیل شدها ست وا ز جنس پالستیک مقاومت ولید می شود. کلیپس 

همتراز پیچی مانند یک پیچ و گوه همتراز پیچین یـز مانند یک مهـره 

عمل می کند وب صــورت پیچ و مهرها ي داخل هم قرار گرفته و موجب 

همسطح شدن کاشی و سرامیکن سبتب ه یکدیگر می شوند.ا ستفاده 

از همتراز پیچی جهت همســـطحن مودن کاشی و سرامیک، عالوهب ر 

اینکه موجب همترازي و رعایت فاصلهب ینب ندها می شود،  مزیتهاي 

دیگرين یزا زل حاظا فزایش سـرعتا جرا،  عدما ســتفادها زا بزارهایی 

مانندت راز و چکش را در پی دارد.  در روشهاي سنتیب راين صب کاشی 

و سرامیک معموالً ا ز ضربات چکش وت رازب راي همســـــطح کردن 

استفاده می شود، کها ین کارب ایدب رايت کت ک کاشـیهایی که در کنار 

یکدیگر قرار می گیرندا نجام شود کها زن ظر زمانیب سـیار وقت گیرت را ز 

روش همســطح سازيب ه کمک همتراز پیچی خواهدب ود. در صورت 

همتراز شدن دقیق سطوح کاشی و سرامیک، حالتن اخنک خور ب ین 

کاشی و سرامیک ها ا زب ین خواهد رفت.  زیرا ا ینن قاط محل مناسبی 

برايت جمع آب در هنگام شستشو هسـتند، که در صورت راکد ماندن 

امکانا یجادب اکتري و جلبک در محلب ندکاشی ها راب ه دنبال خواهند 

داشت و همچنین موجب مات و کدر شدنب ندها خواهد شد.  

نحوه استفاده شرح

محصـول همتراز پیچی کاشی و سرامیک از دو قطعه کلیپس و گوه 

تشکیل شده است . کلیپس همتراز پیچی از دو قسمت عمود بر هم 

تشکیل شده است . قسـمت افقی کف کلیپس به حالت یک صفحه 

تخت است که در زیر کاشیها قرار می گیرد و قســمت عمودي تراز 

کننده کاشی پیچی نیز، مانند یک میله اسپیرال ( پیچی ) می باشد 

. گوه تراز کاشـی پیچی نیز مانند یک کالهک گرد دایره اي شــکل 

است که در قســـمت فوقانی آن ، حالتی شبیه به مهره تعبیه شده 

است تا  بتواند مانند مهره بر روي کلیپس بسته شود. 

در هنگام قرار گرفتن دو کاشی در کنار هم با توجه به اندازه وجه هر 

طرف کاشی یا سرامیک ، تعداد همتراز الزم انتخاب شده و کلیپس 

در فصل مشترك دو کاشی قرار می گیرد و گوه با بسـته شدن روي 

میله پیچی شکل بیرون زده از فصــل مشـــترك میان دو کاشی، 

موجب همتراز شدن دو کاشی نسبت به یکدیگر می شود. 

جهت انجام کاشیکاري به کمک همتراز پیچی ، پیشـنهاد می شود 

کاشیکاري را  از یک کنج آغاز نمایید و خطوط راهنماي 90 درجه، 

جهت قرارگیري مناسب کاشی اول به عنوان راهنما ترسیم نمایید 

و پس از مالیدن چســب کاشی  و سرامیک توسط کاردك شانه اي 

کاشی اول را نصـــب نموده و کاشی هاي مجاور را با کمک همتراز 

پیچی نصب و همسـطح نمایید تا سطح مورد نظر  کامل شود . پس 

از اتمام کاشیکاري سطح، تا زمان گیرش و اطمینان از چســبیدن 

کاشـی و سـرامیک به سـطح صـبر نمایید ، سـپس با اعمال ضـربه 

جانبی توسط چکش یا نوك کفش کلیپس ها را بشکنید .  

میزان مصرف
میزان مصــــــرف همتراز کاشی پیچی در محیط مورد نظر براي  

کاشیکاري، با توجه به ابعاد کاشی و وسعت سطح مشــــخص می 

شود. کاشـی و سـرامیک با ابعاد کوچکتر تعداد ترازکننده کاشـی  

پیچی کمتري در هر وجه خود نیاز دارند ولی ابعاد بـزرگتـر نیاز به 

تعداد همتراز بیشتر در هر وجه دارند.

تعداد همتراز پیچی مورد نیاز براي ابعاد تا 30*30 سانتیمتر

تعداد همتراز مورد نیاز براي کاشـیهاي کوچک مانند کاشــیهاي 
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30*30 و یا کوچکتر یک عدد  در هر وجه کاشی می باشـد . دقت 

نمایید در حاالتی که در هر وجه کاشــی یک عدد همتراز  قرار می 

گیرد باید همتراز کاشی در وسط هر وجه قرار گیرد. در کاشـیهاي 

کوچک می توان بـراي باال رفتن دقت یک عدد همتـراز پیچـی در 

محل تقاطع کاشی یا سرامیک قرار داد. 

تعداد تراز کاشی پیچی موردن یازب رايا بعاد 40*40 و 50*50 سانتیمتر

در کاشی و سرامیک با ابعاد تا 50*50 سانتیمتر تعداد کاشـی تراز 

پیچی مصـرفی در هر وجه کاشی 2 عدد می باشد . پیشــنهاد می 

شـود محل قرارگیري همتراز در این ابعاد از کاشـی و سـرامیک با 

فاصله 10 سـانتیمتر از لبه هاي کاشـی و سـرامیک باشـد . در این 

ابعاد می توان یک عدد همتراز پیچی در مرکز وجه کاشـی قرار داد 

و در محل تقاطع کاشی ها نیز یک عدد تراز کننده پیچی مصــرف 

نمود.

تعداد کاشی تراز پیچی موردن یازب رايا بعاد 60*60 تا 80*80 سانتیمتر

تعداد همتراز پیچی مورد نیاز براي این ابعاد 3 عدد در هر وجه می 

باشد. به این ترتیب که دو همتراز با فاصـله 10 سـانتیمتر از هر لبه 

قرار می گیرد و همتراز سوم در مرکز وجه مورد نظر قرار می گیرد.

تعداد تراز کاشی  مورد نیاز براي ابعاد بزرگتر از 80*80 سانتیمتر

در ابعاد بزرگتر باید به ازاي هر 20 الی 25 ســــانتیمتر از طول هر 

وجه ، یک عدد همتراز استفاده نمود.

نکات

توجه نمایید همتراز پیچی براي کاشـی و ســرامیک با حداقل 

ضـخامت 8 میلیمتر طراحی شـده اسـت و براي همتراز کردن 

کفپوش هایی مانند پارکت مناسب نیست و پیشـنهاد می شود 

در صـــورت وجود ضــــخامت زیر 8 میلیمتر از همتراز تخت 

استفاده شود.

دقت نمایید زمان کافی جهت گیرش و خشک شدن مالت و یا 

چسب زیر کاشی و سرامیک را در نظر بگیرید ، سپس نسبت به 

شکســتن کلیپس همترازها اقدام نمایید. در صورتی که هنوز 

مالت زیر کار خشـــک نشـــده باشد، ممکن است در صورت 

حرکت روي سطح، فرو رفتگی و لغزش کاشیها اتفاق بیفتد که 

باعث به هم خوردن همترازي و نظم آرایش آنها نســـــبت به 

یکدیگر خواهد شد.

 همتراز کاشی پیچی نســـــبت به همتراز تخت از نظرشرایط 

نصــــب متفاوت است. براي همتراز کاشی تخت نیاز به انبر یا 

آچار مخصــــوص وجود دارد ولی همتراز پیچی را می توان با 

دسـت و یا ابزارهاي ســاده اي مانند میله فلزي چرخاند و قفل 

نمود .

 با توجه به اینکه کلیپس تراز کاشی  پیچی یکبار مصـرف ولی 

گوه چند بار مصـرف می باشد. در هنگام خرید دقت فرمایید تا از 

نظر اقتصـادي دچار زیان نشــوید .  چنانچه قصــد ندارید سطح 

مقطع را به یکباره کاشیکاري کنید و نصب کاشی در چند مرحله 

انجام خواهد شد ، تعداد گوه را نســـــــبت به کلیپس به میزان 

کمتري خریداري نمایید . زیرا گوه همتراز پیچی چند بار مصرف 

و کلیپس کاشی تراز پیچی  یکبار مصــرف می باشد . بطور مثال 

چنانچه یک مقطع با مسـاحت 1000 مترمربع  قرار است در سه  

مرحله کاشیکاري شود، الزم است با توجه به محاسبه تعداد مورد 

نیاز ، تعداد گوه را یک سوم  تعداد کلیپس خریداري نمایید، تا از 

نظر اقتصادي مقرون به صرفه باشد.

میزان مصرف اسپیسر کاشی تراز

میزان استفاده کاشی تراز با توجه به ابعاد کاشی یا سرامیک تعیین 

می شـود براي کاشـی هاي تا cm 30 در هرضـلع کاشـی 1 عدد 

کاشـی تراز و براي کاشـی هاي cm 30 به باال 2 عدد در هر ضـلع 

استفاده می شود .براي کاشی و سرامیک با سـایز بزگتر این مقدار ، 

افزایش خواهد داشت .

نکات قابل توجه اسپیسر کاشی تراز

ا ز کاشـی تراز در بندهاي کاشـی ،عالوه بر  ا سـتفاده در صورت عدم

ا صـــطالح داراي  ایجاد بندهاي ناهمگون، ســطحی ناهموار یا به

ناخنک خواهید داشت . چنانچه سـطح کار ناخنک داشـته باشـد، 

ضمن کاهش کیفیت و زیبایی کار ، فضــاي مناسبی را براي تجمع 

آب به هنگام شسـتشــو فراهم می کند، که بعدا ز مدتی به سطحی 

جرم گرفته و کدر تبدیل می شود که نماي مناسبی نخواهد داشت.

بسته بندي اسپیسر کاشی تراز

همتراز پیچی بزرگ

کلیپس همتراز پیچی

گوه همتراز پیچی

گوه همتراز پیچی 

50 جفت

100 عدد

50 عدد

100 عدد

50 بسته

50 بسته

100 بسته

50 بسته

تعداد در کارتنتعداد در بسته نام قطعه ردیف

1

2

3

4
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Tile Leveling System Lukev

آچار همتراز کاشی و سرامیک

جهت همســـطح کردن کاشی و سرامیک در هنگام نصـــب، از 

همتراز کاشی استفاده می شود . همتراز کاشی تخت پر مصــرف 

ترین نوع تراز کننده کاشی و سرامیک می باشـد، که در دو سـایز 

کوچک و بزرگ تولید و عرضه می شود . همتراز کاشی تخت از دو 

قطعه کلیپس و گوه تشکیل شده است که کلیپس یک بار مصرف 

، ولی گوه قابلیت چند بار استفاده را دارد . کلیپس مابین فصـــل 

مشـــترك کاشی یا سرامیک قرار می گیرد و گوه به عنوان قطعه 

قفل کننده و همســـــــطح کننده، با ورود به شکاف موجود در 

کلیپس ، اجراي کاشــی توســط تراز کاشــی را کامل می کند . 

عملیات قفل کردن گوه داخل کلیپس همتراز، توســط ابزاري به 

نام انبر یا آچار همتراز انجام می شـود . آچار همتراز از جنس پلی 

اتیلن الیاف دار تقویت شـده ،تولید شـده اسـت و داراي یک فک 

ثابت و دو فک متحرك می باشــد . پس از قرارگیري گوه همتراز 

درون شکاف موجود ، در کلیپس همتراز ، توسط انبر گوه تا نهایی 

ترین حدي که می تواند وارد شـکاف کلیپس شــود ( بر اســاس 

ضخامت کاشی و سرامیک یا پارکت ) درون کلیپس قفل می شود 

و توسط آجهایی که روي سـطح گوه همتراز تعبیه شـده اسـت ، 

قفل شدگی و درگیري با کلیپس تثبیت می شود.

شرح

نحوه استفاده 

آچار همتراز داراي یک فک ثابت و دو فک متحرك است . فکهاي 

متحرك آچار همتراز در دو سایز تولید شـده اند، که یکی از فکها 

مخصــوص همتراز کوچک و دیگري مخصـــوص استفاده براي 

همتراز بزرگ است . با توجه به سایز همتراز مصرفی، فک مناسب 

انتخاب و توسـط پیچ قفل کننده ، در محل مناســب تثبیت می 

شـود و فک دیگر از مکانیزم آچار خارج می شـود . تعیین فاصـله 

بین فک متحرك و فک ثابت بســیار حائز اهمیت می باشد . زیرا 

در صورت زیاد بودن فاصله گوه همتراز داخل کلیپس بصـــورت 

کامل قفل نمی شود و در صورت نزدیک بودن فکها به یکدیگر هم 

، در اثراعمال فشار در هنگام قفل کردن ، امکان شکستن کلیپس 

و یا گوه تراز کاشی وجود دارد . 

میزان مصرف

آچار همتراز از پالستیک تقویت شده مقاوم تولید شده است و در 

صـورت نگهداري و مراقبت اصــولی می تواند ابزاري دائمی براي 

نصاب کاشی و سرامیک باشد.

نکات 

با توجه به سایز همتراز ابتدا نســــبت به تنظیم فاصله فکهاي 

آچار همتراز نســــــبت به یکدیگر، اقدام نمایید . براي تنظیم 

فاصـله، فک متحرك را کم کم به فک ثابت نزدیک کنید و روي 

همتراز تست کنید تا به اندازه مطلوب برسید.

پس از پایان کار با آچار همتراز، لکه هاي ســیمان و یا مالت به 

جاي مانده روي انبر را کامال تمیز نمایید .

دقت نمایید پس از کار با انبر همتراز ، روي دنده پیچها یا مهـره 

ها، لکه هاي ســــیمان یا مالت باقی نمانده باشــــد . زیرا در 

اینصـورت عملیات رگالژ را در مصــارف بعدي، دچار مشــکل 

خواهد نمود.
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