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محصوالت کاشیکاري 

چســــــب کاشی خمیري

چسـب خمیري سنگ آنتیک

چســـــــب کاشی پودري

خمیر بند کشــــــــی نانو

پودر بندکشـــــی پلیمري 

X5 0 نانو درزگیــــــــــر

رزین براق کننده سنگ آنتیک
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Tile Adhesive

چسب کاشی خمیري ( پلیمري )

چسب خمیري آماده جهت چسباندن کاشی و سرامیک

بر پایه رزین هاي کوپلیمر

شرح

کاربردها

خواص و اثرات

مکانیزم اثر

جهت کلیه مراحلن صب کاشی و سرامیک محصـوالتن وین تولید و 

بهب ازار عرضه شدها ست که مزایا و خصـوصیات ویژها ي را حاصل می 

کنند.  یکیا ز مهم ترین مراحل کاشیکاري ،ن صـــب کاشیب ه سطح 

زیرآیند میب اشـد.  در روشـهاي سـنتی معموالا ز مالتهاي ســنتی 

ب راي کاشـیکاريا سـتفاده می شـد.  (ترکیب شن و ماسه و سیمان )

ا ز مالتهاي سنتیب راين صـب کاشی منســوخ  ا ستفاده ا مروزه ولی 

ب راين صب کاشی و سرامیکب ه  ا ز چسب هاي ویژه آماده شدها ست و

کف ودیوارا ستفاده می شود. یکیا ز معمول ترین چسـب هاي مورد 

ب راي کاشیکاري ، چسـب کاشی خمیري میب اشد. چسـب  استفاده

کاشـــی خمیريب ر پایه رزین هاي آکریلیکی ، پودرهاي معـدنی و 

مـواد غلظت دهنـده میب اشد.  مصرفا ین محصـول عالوهب رن صـب 

سـریع کاشی و کاهش وزن مصـــالح ساختمانی،  مـوجبا فزایش 

فضـــاي داخلی ساختمانن یـز می گردد ، زیـرا در روش هاي قدیم 

ا لی 5 سانتیمتريا ز دیوار قرار گرفته و پشت آنب ا  کاشیب ه فاصله 4 

دوغاب سیمان پر می گردید، کهن ه تنها مصـالح زیادي مصــرف می 

ب لکه حجم زیاديا ز فضاي داخلی محل را ا شغال مین مـود ،  گردید،

ا ین محصـولب ه ضخامت  ا ز چسب کاشی ، در صورتی که درا ستفاده

4 ا لی 5 میلب ر روي دیوار پهن می گردد و ســـــپس در زمان کمی 

کاشیب ر روي آنن صب می گردد.  چسب کاشی خمیري،  محصولی 

آماده مصرف میب اشد وب ه سادگیب ا کاردك شانها يب صورت الیها ي 

نازك ، روي سطحا جرا شده و کاشی روي آن چسبانده می شود. 

استحکام و مقاومت و چسبندگی فوقا لعاده زیاد  

ا جرا  کاربرد آسان و سرعت باال در

افزایش فضاي داخلی ساختمان

افزایش ضریب آب بند شدن مالت کاشیکاري

امکان تولید در رنگهاي مختلف

ا ثر ترکیب مصالح جهت ساخت  عدما یجاد آلودگی و گرد و غبار در

مالت کاشیکاري در فضاي داخلیساختمان

کاهش وزن سازه، ب ات وجهب ه کاهش ضخامت محصوالت کاشیکاري

انعطافپ ذیري مناسب در مقابلل رزشها و حرکتهاي محدود ساختمان  

چسبندگی عالی به سطح کاشی هاي قدیم

افزایش زمان ژل تایم براي نصب کاشی مقاوم در برابر رطوبت  

نصب کاشی و سرامیک روي دیوار و کف

قابلیت چســــباندن  سنگ هاي طبیعی بر روي سطوح افقی و 

عمودي

امکان اجراي چسب کاشی خمیري ، در سطح گسـترده و امکان 

چسباندن کاشی هاي با تعداد باال در یک مرحله

مناسب براي استفاده جهت چسباندن سنگهاي مصنوعی

مناسب براي نصب کاشی در سرویس بهداشتی و حمام

قابلیت چسباندن سنگ و کاشی راه پله ها و راهرو ها

مناسب براي اجرا بر روي ورقهاي آزبست

 قابل اجرا بر روي انـواع سطوح بتنی ، گچی و سنگی

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

می باشند .

چسب کاشی خمیري از رزین هاي امولسیونی و فیلرهاي معدنی و 

مواد دیســـپرس کننده و غلظت دهنده ویژه، فرموله و تولید شده 

است . رزین امولسیونی موجود در فرموالسیون تولید چسب کاشی 

خمیري، موجب افزایش میزان چسـبندگی کاشی به سطح شده و 

عالوه بر آن تا حدود زیادي می تواند موجب ضـد آب شــدن مالت 

کاشیکاري شـود. این مقوله در کاشـیکاري سـرویس بهداشـتی و 

حمام و آشــپزخانه می تواند مانعی براي نفوذ آب به طبقات پایین 

شود . از طرفی وجود مواد دیســــپرس کننده و غلظت دهنده در 

ساختار چســـــب کاشی خمیري، زمان ژل تایم  افزایش یافته و 

مجال بیشتري براي نصب کاشی در اختیار کاشیکار قرار می دهد.
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مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

1/6وزن مخصوص 3gr/cm

خمیري

سفید و کرم

نداردیون کلر

استاندارد

7

روش مصرف

     سطح موردن ظرب رايا جراي چسـب کاشی خمیري میب ایسـت 

ب اشد. عاريا ز هرگونه آلودگی و گرد و غبار و روغن و. ..

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

جت ) یا  سندب الستن سبتب ه زدودن سطحا ز آلودگیا قدام شود. 

     سطح موردن ظرب رايا جراي چســـب کاشین یازبه آماده سازي و 

ب ا توجهب ه جنس  عمل آوري دارد و روش هاي  عمل آوري ســــطح،

سطح متغیرا ست. 

 زیرکارکاغذ دیواري :ا بتدا کاغذ را ا ز دیوار جدا کرده ، ســـــپس 

توسط کمی پرایمر ،  زیرسـازين مایید.   سـپسب ا کاردك شـانها ي ،  

چسب کاشی خمیري را حداکثرب ه وسعت یک متر مربع و ضخامت  3 

ر روي دیوار پهنن موده و در مدت 5 ا لـی10 دقیقه  الی4 میلیمتـربـ 

کاشی را روي سطح آغشتهب ه چسب کاشی خمیري ،ن صبن مایید.  

 زیرکارگچ:  قبلا زن صـــب کاشی،  سطح گچب اپ رایمر آغشـــته شود 

(پرایمر میتواند محلول رقیق چسبب تنب اشد)  سپسا جرا شود. 

 زیرکارکاشـی : هرگونه چربیا ز روي سـطح کاشـی پاك شــود و 

ل عاب کاشـی را کامالً ا زب ینب برید.  سـپس یک  بوسیله سـنگ زدن ،

ن مایید و سپس چسـب کاشی  الیه پرایمر آکریلیکی روي سطحا جرا

ب چسبانید. ن موده و کاشی را خمیري را روي سطحا جرا

ا بتدا یک الیه پرایمر روي ســطحا جرا  زیر کار ســیمانی یا بتن :

نمایید و پسا ز آن چســب کاشی خمیري را توسط کاردك شانها ي 

ب چسبانید. روي سطح پخشن موده و کاشی را

نکته: 

    کاشی نصـــب شده توسط چســـب کاشی خمیري ، بعدا ز 48 

ساعت بها ستحکام نهایی می رسد. 

    پسا ز رسیدن بها ستحکام نهایی، می توان عملیات بندکشـی را 

شروع کرد. 

   ب ه فاصله 2 روزب عدا زب ندکشی سطح موردن ظر قابلا ستفاده میباشد 

.   ب راين صب کاشیت وسط چسـب کاشی خمیري، ب اید حداقل %60 

پشت کاشیب ه چسب آغشته گردد. 

 میزان مصرف

میزان مصـرف چسـب کاشی خمیري بسـتگی به وضعیت زیرکار 

(تخلخل و ناهمواري و شیارهاي کاشی دارد) اما به طور معمول هر 

2/5 کیلوگرم چسب کاشی، براي یک متر مربع کافی می باشد .

ایمنی

این محصـول جزء مواد سمی و خطرناك براي محیط زیســت 

نمی باشد.

استفاده از عینک و دستکش الزامی می باشد.

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 دماي نگهداري : 10+ الی 30+ درجه 

نگهداري

سطل 5 کیلویی

سطل 12/5 کیلویی       

سطل 25 کیلویی

بسته بندي                            

PH

عمل آوري:  
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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                            
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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
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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
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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.
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نانو چسب درزگیر با کاربري فراوان

ماده همه کاره در ایزوالسیون

Nano bond X50

x50 نانو درزگیر کاشی

X
5
0

شرح

کاربردها

خواص و اثرات

مکانیزم اثر

استفاده از تکنولوژي نانو در صنعت ساختمان مدتهاسـت در حال 

گســـترش یافتن است و مزایاي قابل توجهی را براي المان هاي 

گوناگون مورد اســـتفاده در ســـاختمان ایجاد نموده اســـت . 

کاشیکاري نیز از این تکنولوژي مســتثنی نیســـت و در مراحل 

مختلف از ساخت کاشی تا نصب و بندکشـی و پوشش دهی آن از 

مواد نانو، براي بهبود فرآیندها استفاده می شود. یکی از مهم ترین 

مصارف تکنولوژي نانو جهت ساخت مصالح بندکشی و چسـب ها 

می باشد، که معموال براي درزگیري کاشـی و سـرامیک اسـتفاده 

می شود . جهت بندکشـــی کاشی و سرامیک از محصـــول نانو 

درزگیر استفاده می شود که به عنوان محصـــــولی همه کاره در 

صنعت بندکشـی و عایقکاري و ایزوالسیون شناخته می شود. نانو 

درزگیرکاشی X50 محصــولی کار آمد با چندین کاربرد مختلف 

می باشد که از رزین هاي آکریلیک فرموله و تولید شده اسـت که 

این محصــــول توسط تکنولوژي نانو تقویت و بهبود یافته است . 

کاربرد عمده نانو درزگیر X50 جهت بنـدکشی بنـد هاي قدیمی 

کاشی و سـرامیک و انواع سنگ می باشد که پس از بندکشــی به 

کمک نانو درزگیـر X50 بنـد هایـی کامالً واتـرپـروف و با عمــر 

طوالنی حاصل خواهد شد. عالوه بر درزبندي، از این محصول می 

توان جهت اختالط با رنگهاي پالسـتیک پایه آب، براي واترپروف 

 X50 شدن رنگ استفاده نمود. یکی دیگر از مصـارف نانو درزگیر

به عنوان چسب آب بند کننده گچ می باشد که باید جایگزین آب 

مصرفی اختالط گچ شود تا سطح گچ را آب گریز نماید.

خاصیت آب بندکنندگی صدردصد بندهاي کاشی و سرامیک

تقویت شده بر پایه تکنولوژي نانو

قابلیت پل زدن روي ترك هاي موئین

محافظت سطح در برابر کربناسیون 

محافظت از سطح در برابر نفوذ یون کلر

قابلیت چسبندگی به انواع سطوح

نانو درزگیر  X50 از رزین هاي آکـریلیک با کمک تکنولوژي نانو 

فرموله و تولید شده است و مصـــــارف گوناگونی در آب بندي ، 

درزگیري و ایزوالسـیون دارد . نانو درزگیر کاشـی و سـرامیک با 

ترکیب با مصـالحی مانند سیمان و پودر سنگ ، تشــکیل مالتی 

یکنواخت و ضد آب با خاصیت االستیســـیته باال را می دهد و در 

واقع نانو درزگیــر  x50 نقش پیوند دهنده ذرات به یکدیگـــر و 

پلیمري کردن مواد را  ایفا می کند.

پایداري باال در برابر حرارت

مقاومت در برابر مواد قلیایی و اسیدهاي غیر آلی

مقاومت در برابر مواد شیمیایی و مخرب خورنده

ضد جلبک و ضد شوره

مقاومت باال در برابر مواد شوینده واسیدي

 عمر طوالنی نسبت به مصالح بندکشی معمولی

قابلیت اجرا بر روي سطوح مرطوب 

آب بندي بندهاي کاشی و سرامیک 

اختالط با رنگهاي پالستیک پایه آب، جهت واترپروف شدن

 اختالط با گچ به جاي آب اختالط، جهت ضد آب شدن گچ

 استفاده در نماي ساختمان بعنوان محافظ نما

 استفاده بر روي سطوح چوبی جهت آب بندي

امکان اجرا به صورت خالص به عنوان الیه نهایی

آب بندي و ایزوالسیون سرویس بهداشتی و حمام بدون تخریب

قابلیت اجرا بر روي سنگهاي مصنوعی و آنتیک

قابلیت اجرا بر روي سنگ هاي طبیعی

 قابلیت استفاده بر روي درب هاي چوبی سرویس بهداشتی 
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مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

0/9وزن مخصوص 3gr/cm

مایع غلیظ

سفید شیري

نداردیون کلر

استاندارد

روش مصرف

درزگیري کاشی و سرامیک : براي درزگیري کاشی و سرامیک 

می بایسـت 1 واحد چسـب نانو درزگیر را با 1 واحد سیمان و یک 

واحد پودر سنگ الک شده ترکیب نمود . سپس بندها را تراشـیده 

و بصـــــورت دوغابی روي سطح ریخته و توسط دستمال جاذب 

مناسب ، بالفاصله سطح کاشیها را پاك نمایید، تا دوغاب ضد آب، 

داخل بندها و درزهاي موجود را پر کند.

به عنوان تقویت کننده پودر بندکشی : پیشنهاد می شود نانو 

درزگیر  x50 به جاي آب اختالط پودر بندکشـی استفاده شود و 

سپس درزگیري انجام شود.

به عنوان تقویت کننده مالت گچ : هر 1 واحد چســـــب نانو 

درزگیر را با 3 واحد آب ترکیب نمایید و ســـــپس کم کم گچ را 

اضافه نمایید تا مالت گچ ساخته شود.

 میزان مصرف

میزان مصـرف نانو چسـب درزگیر با توجه به نوع مصـرف و کاربرد 

بدست می آید.

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 سریعاًشستشو 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

گالن 1 لیتري    

گالن 4 لیتري     

گالن 20 لیتري

بسته بندي                            

به عنوان تقویت کننده رنگ هاي پالســتیک : هر 1 واحد 

چسـب نانو را با 10 واحد رنگ پالستیک آب پایه ترکیب نموده و 

سپس رنگ آمیزي را  اجرا نمایید.

PH8 حدود
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ماده نانو جهت ایجاد جال و براقیت سنگ هاي مصنوعی

بر پایه کوپلیمرهاي آکریلیک

Shiny Stone
Antique stone resin

رزین براق کننده سنگ آنتیک

شرح

کاربردها

خواص و اثرات

مکانیزم اثر

امروزه افزودن زیبایی هاي بصـــري در داخل و خارج ساختمان، 

بسیار مورد توجه است . از جمله مصالحی که براي افزایش زیبایی 

داخل و خارج ساختمان استفاده می شود ، سـنگ هاي آنتیک یا 

سنگ هاي مصــــنوعی است که در رنگ ها و طرح هاي مختلف 

تولید و به بازار ارائه شده است . جهت افزایش درخشـــــندگی و 

براقیت ســنگ هاي آنتیک در داخل و خارج ســاختمان از رزین 

ســنگ آنتیک اســتفاده می شــود که عالوه بر افزایش براقیت ، 

مزایاي ویژه دیگري نیز به همراه دارد . رزین براق کننده ســـنگ 

آنتیک یک مایع شـــــــفاف بر پایـه کوپلیمرهاي آکریلیک می 

باشــدکه با کمک فناوري نانو تکنولوژي، تقویت شــده اســت و 

پوشش بســــیار مناسبی براي نماي بیرونی ساختمان و پوشش 

سنگ هاي مصـــنوعی داخلی ساختمان دارد . رزین براق کننده 

سنگ آنتیک قابلیت اجرا بر روي تمام سطوح سـیمانی و بتونی و 

آجري و همچنین سنگ هاي مصنوعی و طبیعی را دارا می باشد، 

تا عالوه بر ایجاد براقیت و درخشــــندگی سطح، موجب ضد آب 

شدن سطح شود. سـطوح پوشـش داده شـده توسـط براق کننده 

ســنگ آنتیک در برابر اشــعه  UV خورشـــید و عوامل جوي 

مقاومت مناســــــبی دارد و همچنین موجب افزایش طول عمر 

سطوح مورد اجرا خواهد شد. یکی از مزایاي ویژه سطوح پوشـش 

داده شده توسط رزین براق کننده سـنگ آنتیک این اسـت که، از 

گرد و غبار ایجاد شده توسط سنگهاي آنتیک در داخل ساختمان 

جلوگیري نموده و قابلیت شستشوي آنها را فراهم می کند.

مقاوم در برابر نفوذ آب

عدم تغییر رنگ و زرد شدن سطوح

افزایش شفافیت و زیبایی بصري سطوح

ممانعت از پخش گرد و خاك سطوح سنگهاي مصنوعی و طبیعی

عدم کدر شدن سطح به مرور زمان

قابلیت شستشو و تمیز کردن با آب و دستمال خیس

رزین براق کننده ســــــــنگ آنتیک بر پایه رزین هاي کوپلیمر 

آکریلیک پایه حالل با استفاده از فناوري نانو فرموله و تولید شـده 

است و پس از اجرا روي سطح نفوذ نموده و موجب ضـد آب شـدن 

سطح می شود . عالوه بر آن موجب براقیت و درخشــندگی سطح 

نیز خواهد شد. استفاده از فناوري نانو در فرموالسـیون تولید رزین 

براق کننده ســنگ آنتیک ، قدرت نفوذ پذیري به داخل ســطح و 

چسبندگی به سطح را  افزایش می دهد.

مقاوم در برابر اشعه خورشید

افزایش طول عمر سطوح

نفوذناپذیر سازي سطوح اجرا شده 

قابلیت نفوذ روي سطوح اجرا شده

دوام و ماندگاري طوالنی

مناسب براي محافظتا ز نماي ساختمان در برابر رطوبت

مناسب براي محافظتا ز سطوح در برابر آلودگی هاي محیطی

قابلیتا جرا بر روي سنگهاي مصنوعی و طبیعی

مناسبب رايا جراب ر روي سطوح آجري،ب رايا فزایش درخشندگی

قابلیت اجرا بر روي انواع سطوح سیمانی و بتنی

مناسب براي اجرا بر روي سطوح چوبی مانند ترمو  وود ها 

مناسب براي ضد آب ساختن سطوح مورد اجرا

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

خاصیت آبگریزي

مایع 

بی رنگ

در حالل هاي نفتیقابلیت انحالل

دارد

نداردیون کلر
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روش مصرف

رزین براق کننده سنگ آنتیک یک محصـــول تک جزئی و آماده 

مصرف می باشد که توسط فرچه یا رول و یا اسپري کم فشار، روي 

سطح قابل اجرا می باشد . دقت شود که اجراي ماده پوششی براق 

کننده . در سـطوح عمودي، به اندازه اي باید اجرا شـود که شــره 

نشــده و به سمت پایین جاري نشــود . پیشـــنهاد می شود این 

محصـول در دو الیه اجرا شود تا سطح مورد نظر را بصـورت کامل 

پوشش دهد.

 میزان مصرف

میزان مصرف این محصـول بسـته به جنس سطح و میزان زبري و 

تخلخل سـطح متفاوت می باشـد. اما عموماً در سـطوح با تخلخل 

متوسط، هر لیتـر محصــول رزین براق کننده سنگ آنتیک  براي 

پوشش 4 تا 5 متر مربع از سطح کافی می باشد .

ایمنی

در صورت برخورد این ماده با چشم فوراً بمدت 2 دقیقه چشـم 

خود را در آب باز و بسته کنید.

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

قوطی 1 لیتري   

گالن 4 لیتري     

گالن 20 لیتري

بسته بندي                            

 هنگام اجرا حتماً از دستکش و ماسک استفاده نمایید.

در صورت بلعیده شدن فورا به پزشک مراجعه شود.

 این ماده در محدوده مواد خطــر ساز ومضــــــر براي محیط 

زیست قرار ندارد.
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