
 

 

  Tile Adhesive Powder        چسب کاشی پودری    

  

 :شرح محصول 

با چسب کاشی پودری این شرکت محصولی است بر پایه سیمانی، پرکننده های مواد معدنی، رزین پودری به همراه افزودنی های پلیمری می باشد که 

درحال حاضر استفاده عمده این چسب درکارهای تعمیراتی و نوسازی .افزودن آب به آن ، تبدیل به خمیری چسبنده و خاصیت کارپذیری باال میشود

میکرونیزه استفاده از پلیمرها و پودرهای .ساختمانها است که بدون احتیاج به کنده کاری و برداشتن زیرکار قدیمی ،کاشی و سرامیك را نصب می نمایند

خاص در ساختار شیمیایی این چسب، باعث ایجاد خواص ویژه ای همچون انعطاف پذیری، چسبندگی فوق العاده، عدم ترک خوردگی، جمع شدگی و 

 .سست شدن ناشی از تکانهای سازه ای در سطوح کاشیکاری گردیده است

شته و عالوه بر قدرت چسبندگی بیشتر، دارای پایداری در برابر تنش های چسب های کاشی تولیدی این شرکت مقاومت خوبی در برابر رطوبت و آب دا

 .دمایی در سرما و گرما می باشد

 .تولید و عرضه میگردد   SUPER RAJFIX  و RAJFIX T-200  ،  RAJFIX T-100    چسب کاشی پودری این شرکت در گریدهای مختلف

 :موارد مصرف 

  موزائیك در کف و دیوارهای ساختماننصب انواع کاشی، سرامیك، سنگ و 

 نصب قرنیزهای سنگی، کارهای ظریف و دقیق تزئیناتی و نصب سنگهای نما   

 کاشیکاری استخرها، آبنما و کارهای تعمیراتی و نوسازی ساختمان های بزرگ، برج ها و پروژه های انبوه سازی 

 

  

 :مزایا 

 سهولت اجرا و کارپذیری باال 

  باالقدرت چسبندگی بسیار 

 دوام و ماندگاری زیاد بدون امکان جداشدگی در نشست ساختمان 

 قابلیت اجرا بر روی سطوح افقی و عمودی 

 میزان مصرف کمتر در مقایسه با سایر چسب های مشابه 

 مقاومت باال در مقابل آب و غوطه وری در آب 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :روش و میزان مصرف  

 03حدود ) باشد سپس چسب پودری را به آرامی به آب  چربی ، گرد و غبار و ذرات سست یا رنگ قدیمیابتدا سطح زیر کار می بایست عاری از هرگونه 

توجه داشته باشید در زمان اضافه شدن پودر همزن روشن . اضافه نموده و با همزن برقی تا حصول مالتی یکنواخت و همگن مخلوط نمایید(درصد وزن پودر 

چسب را دوباره هم زده و با .رها کنید تا واکنش پلیمرها تکمیل شده و چسب قوام یابد(دو تا سه دقیقه)زمان کوتاهیمالت چسب کاشی را برای مدت . باشد

 .در مرحله آخر کاشی یا سرامیك را با فشار چسبانده و تراز نمایید. استفاده از کاردک شانه دار بر روی سطح کار اعمال نمایید

میزان مصرف .و در صورت استفاده از کاشی با ابعاد بزرگ و یا جذب پایین در مدت زمان طوالنی تری اجرا گرددبندکشی یك روز پس از گیرش چسب اجرا 

 .کیلوگرم بر سانتی مترمربع می باشد 4الی  0چسب رابطه مستقیم با زیرسازی کار دارد ولی به طور متوسط حدود 

 :توجه 

دقیقه مورد استفاده قرار گیرد، لذا چسب را به مقداری تهیه 03با توجه به دمای محیط باید در  پس از اختالط چسب کاشی پودری با آب، خمیر آماده شده

 .دقیقه باید نصب کاشی انجام شود 03پس از اجرای چسب روی سطح، حداکثر در . نمایید که طی این زمان مصرف شود

  

 :مشخصات فنی  

 پودری :  حالت فیزیکی    

 خاکستری و سفید    :رنگ    

 1.5gr/cm3 :ص وزن مخصو    

 ندارد : یون کلر    

    EN12004 Type C1 & ISIRI 12492   :داستاندار    

   : PH    قلیایی 

 دقیقه 03 :زمان باز    

 دقیقه 03 :زمان کارپذیری   

 (سانتیگراد درجه03 تا 51) دمای در و تا شش ماه در بسته بندی اصلی و دور از رطوبت و تابش مستقیم آفتاب   :شرایط و زمان نگهداری   

 کیلویی03کیسه  : بسته بندی   

 :حفاظت و ایمنی  

 م 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 چش

 .تماس داشته باشد

 با آب شیرین فراوان شسته شود "باید فورا در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم. 

 به پزشك مراجعه شود "در صورت بلعیده شدن باید فورا. 

 این ماده آتش زا نیست. 

 میباشد 0997442009این محصول دارای گواهینامه استاندارد ملی ایران به شماره 

 


