چسب کاشی خمیری Tile Adhesive Pasty
RAJFIX
شرح محصول:
چسب کاشی خمیری RAJFIXمحصولی است بر پایه رزین های امولسیونی  ،پودر های معدنی و مواد غلظت دهنده جهت سطوح داخلی است و یكی
از مصالح ساختمانی جدید که همزمان سرعت در کار ،دقت در نصب و استحكام و کاهش هزینه را به همراه داردچسب کاشی خمیری به شما امكان
می دهد تا کاشی ،سرامیك و سنگ را با اطمینان کامل بر روی هر سطحی ،حتی به صافی شیشه نصب نمائید .برای نوسازی کاشیكاریهای قدیمی
دیگر نیازی ب ه کندن پرهزینه کاشی قبلی نیست و به راحتی می توانید با استفاده از چسب کاشی خمیری ،کاشی جدید را بر روی کاشی قبلی نصب
کنید.
هنگام استفاده از چسب کاشی خمیری ،کاشیكار می تواند تا تراز کامل کاشی ،آن را در جهات مختلف حرکت دهد .سپس برای همیشه کاشی آن
طور که شما می خواهید در جای خود قرار خواهد گرفت .استحكام بی نظیر و االستیسیته باال از دیگر خواص چسب کاشی خمیری است که به کاشی
شما عمری همپای ساختمان شما خواهد داد .مصرف کم چسب کاشی خمیری و سرعت عمل کاشیكار ماهر هزینه های نصب را به مقدار قابل
مالحظه ای کاهش خواهد داد .
چسب کاشی خمیری این شرکت بانام تجاری  RAJFIXتولید و عرضه میگردد .

موارد مصرف:


نصب انواع کاشی ،سرامیك ،سنگ و موزائیك بر روی سطوح مختلف



نصب قرنیزهای سنگی،سنگ های آنتیك ،کارهای ظریف و تزئینی



چسباندن کاشی و سرامیك بر روی کاشیكاری قدیمی بدون نیاز به برداشتن آن

مزایا:
 سهولت اجرا و کارپذیری باال
 چسبندگی بسیار باال به سطح زیر کار و خاصیت ارتجاعی مناسب
 دوام و ماندگاری زیاد بدون امكان جداشدگی در نشست ساختمان
 قابلیت اجرا بر روی سطوح افقی و عمودی
 مقاوم در برابر تنش های ساختمان

روش و میزان مصرف:
سطح زیر کار می بایست عاری از هرگونه گرد و غبار ،چربی و ذرات سست بوده و کامال صاف باشد.در صورت ناهموار بودن سطوح زیر کار ،برای
کاهش میزان مصرف چسب میتوان با استفاده از اندود سیمانی و چسب بتن برای حصول سطحی کامال هموار استفاده نمود.
در صورت نصب بر روی کاشی قدیمی ابتدا لعاب کاشی قدیمی به صورت موضعی برداشته شود .سپس چسب کاشی خمیری را با کاردک شانه دار به
وسعت حداکثر یك متر مربع و ضخامت  3الی  4میلیمتر روی سطح مورد نظر پخش کرده و کاشی ها را تا مدت زمان کمتر  02دقیقه روی آن نصب
نمایید .
میزان مصرف چسب رابطه مستقیم با زیرسازی کار دارد ولی به طور متوسط حدود  3الی  4کیلوگرم بر مترمربع می باشد.مصرف بیش از اندازه
چسب کاشی دلیلی بر افزایش میزان چسبندگی نبوده و توصیه نمی شود.
توجه:
چسب باقی مانده را در معرض هوا قرار ندهید و در حین چسباندن آنقدر چسب روی دیوار بكشید که بتوانید ظرف مدت  02دقیقه کاشی را روی
آن نصب نمائید.

مشخصات فنی:
حالت فیزیكی  :خمیری
رنگ  :سفید
وزن مخصوص 1.6kg/lit :
یون کلر  :ندارد
مقاومت چسبندگی 2N/mm2 :
استاندارد EN12004 Type D1 T & ISIRI 12492 :
زمان باز 02 :دقیقه
زمان کارپذیری 02 :دقیقه
شرایط و زمان نگهداری  :تا شش ماه در بسته بندی اصلی و دور از رطوبت و تابش مستقیم آفتاب و در دمای  5تا ( 35درجه سانتیگراد)
بسته بندی  :سطل های  5 ،1و  10کیلویی

حفاظت و ایمنی:
 این ماده در محدوده مواد خطر ساز و مضر برای سالمتی و محیط زیست قرار ندارد با وجود این نباید به هیچ عنوان بلعیده شود و یا با
چشم تماس داشته باشد.

 در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فورا" با آب شیرین فراوان شسته شود.
 در صورت بلعیده شدن باید فورا" به پزشك مراجعه شود.
 این ماده آتش زا نیست.

این محصول دارای گواهینامه استاندارد ملی ایران به شماره  4428998442میباشد

