
 

 

 چسب کاشی التکس ضد آب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مترمربع 6تا۵ کیلوگرمی ۲۵ یسهک

    میلیمتر  ۴تا  ۳با ضخامت  

 

 

 

 602ضد آب  چسب کاشی

 موارد استفاده

 

 برای که است سیمان پایه بر و التکس حاوی این محصول نوعی چسب کاشی عایق رطوبتی است که 

 تماس در که داخل فضاهای یا نما در گرانیت و سنگ موزاییک، مرمر، کاشی، سرامیک، دایمی نصب

 .دارد کاربرد حمام و استخرها مانند هستند رطوبت با همیشگی

در صورتیکه احتیاج به چسبی مقاوم برای مکان هایی با تردد باال و یا مکان هایی که رطوبت دایمی 

 به شما پیشنهاد می گردد. 6۰۳و  6۰۲دارند نیاز دارید، چسب 
 

 برای فضاهای خیس و مرطوب. نصب کاشی -

 هکی آمیک، گرانیت و یا سنگ های سرا از جمله خارج و داخل ساختمان نصب هر گونه کاشی در -

 هستند. دائمی ، حمام، آشپزخانه وسایر فضاهایی که درمعرض رطوبت،حوضچهمناسب برای استخر -

 کاشی نما، بام و سنگ فرش نصب -

 هاسنگ دیگر ینی، سنگ مرمر کوارتز و و چ سرامیک، موزاییک های شیشه ایای مناسب بر -

 مناسب برای استفاده بر روی سطوح خشک و مرطوب -

 قابل استفاده برای نصب کاشی دیوار و کف -

 و گچی پنل ح زیرین می تواند بتن یا گچ باشد. برای نصب بر روی تخته چندال، سیلیکات، سط -

 .است ضروری پرایمر از استفاده اف.دی.ام
 مزایا 

 
 چسب کاشی پلیمر/التکس تک جزیی با پایه سیمانی -

 ضد قارچ -

استفاده در فضاهایی که غرقه در آب است نیز به چسبندگی این محصول ) در برابر نفوذ آب مقاوم -

 (آسیبی نمی رساند.

 رایط آب و هوایی نسبت به آب و ش مقاوم -

 ضد ضربه و ضد سرخوردن -

 مواد الیه نازک باچسبندگی بسیار عالی حتی  -

 چسبندگی بسیار عالی به کاشی های چینی -

 تردد باالبا ای فضاهایی مناسب بر -

 قاومت باالی این چسب می شودوجود پلیمر باعث چسبندگی بسیار باال و م -

 سیلیکات مصالح رایج ساختمانی از جمله مصالح معدنی، بتن، چوب، پنل گچی یا کلیهباسازگاری  -
 

 میزان مصرف

 

 بسته بندی

 
 کیلوگرمی ۲۵ کیسه های 

 

  کیسه باز نشده را در محیط خشک و خنک نگهداری کنید.

 ماه می باشد. ۱۲زمان انقضای محصول 
 

 تاریخ انقضا:
 



 

 

 پودر               ظاهر 

 خاکستری یا سفید                رنگ

 دقیقه C۳۵   ۴۰˚زمان قابل استفاده بعد از باز شدن در دمای 

 ٪۵ حدود         جذب آب

 گرم/میلی لیتر ۴/۱        چگالی

   VOC         صفر                     

 
  

 

 ساعت ۸تا  C۳۵        ۴˚زمان خشک شدن اولیه در دمای 

 ساعت C۳۵       ۴۸˚زمان خشک شدن نهایی در دمای 

 EN 12004مطابق با               مقاومت در برابر جداشدگی

  روز  2N/mm >۱۸.۰   ۲۸                                مقاومت تحمل فشار

 میلیمتر ۱۵تا  ۲                      ضخامت پیشنهادی

 

 

 مطابق با استاندارد های زیر است: 6۰۲چسب کاشی 
EN 12004 : 2001 (BS 5980 Type 1 Class A) 

ANSI A.118.4, ANSI A. 4-1999 

BS 1881 Part 207:1992, DIN 18156 Part 2 

 

 

 

 آماده سازی سطح

میز تاستفاده شود، سطح و کاشی ها باید  6۰۰قبل از اینکه چسب کاشی 

ید س کنو عاری از کثیفی، روغن یا چربی باشند. سطح را قبل از اجرا خی

 اما هنگام اجرا آب جاری روی سطح نباشد.

 طریقه استفاده:

ا ت ۵/۴کیلوگرمی پودر چسب را با  ۲۵بسته به شرایط کاری یک کیسه 

زن لیتر آب مخلوط کنید. مخلوط آب و پودر را ترجیحا با یک هم ۵/۵

چند  مخلوط نمایید تا مخلوطی یک دست و بدون حباب بدست آید.

 یید.نما دقیقه صبر کنید تا پلیمرها کامال حل شوند و سپس اجرا را شروع

بع میلی متر بر روی یک متر مر ۱۵تا  ۲را با ضخامت  6۰۰چسب کاشی 

که  از سطح اجرا نمایید. برای کار بر روی سطوح افقی و سطوح عمودی

ر سنگ یا کاشی های سنگین قرار است روی آن نصب شود، بستر زیر کا

ی بایستی ضخیم اجرا شود. برای کاربردهای دیگر بر روی سطوح عمود

شی . کادرشت بردارید اضافه مالت چسب را با یک کاردک دندانه دار دانه

گر اود. شرا گذاشته و به آرامی فشار دهید تا مالت کامال زیر کاشی پخش 

  کاشی به درستی چسبیده باشد، حرکت نمی کند.

یجه ا نتتبین کاشی ها را با پودرهای بندکشی این شرکت اجرا نمایید  درز

 .حاصل شودعایق بودن چسب کاشی 

 

 نکاتی که باید به آن توجه کرد:

س درجه سانتیگراد پ ۳۸می تواند در دمای  6۰۵زمانی که چسب کاشی 

 ندازه ایدقیقه است. بنابراین به ا ۴۵از باز کردن قابل استفاده باشد، 

 سبچ این. نمایید نصب کاشی زمان این در توانیدب که کنید آمادهچسب 

 ینا برای. نمود استفاده شده رنگ یا فلزی سطوح روی بر توان نمی را

ا بعد راستفاده نمایید. ابزار کارتان  ۲۰۰۰ اپوکسی کاشی چسب از سطوح

 از اتمام کار با آب تمیز کنید.

 

 پشتیبانی فنی:

 این شرکت آماده ارایه هرگونه مشاوره و پشتیبنانی فنی به مصرف

 کنندگان و پیمانکاران قبل و هنگام اجرا می باشد.

 

 نکات ایمنی و سالمتی:

، محصول، همانند کار با دیگر محصوالت شیمیاییهنگام کار با این 

ک عین واحتیاط الزم را به عمل آورید. از لباسهای محافظ مانند دستکش 

ا بمحافظ استفاده کنید. در صورت ریختن بر روی پوست یا داخل چشم 

 آب تمیز شسشتو دهید.

 
 نکته:

می شود، بر اساس  کلیه اطالعاتی که در این بروشور آمده یا توسط همکاران ما ارایه

تجربه طوالنی و گسترده ما در امر اجرا گرد آمده و به منظور کمک به مشتریانمان ارایه 

شده است. بر اساس سیاست شرکت تولید کننده که بر پایه تحقیق و توسعه می باشد، 

این اختیار به شرکت داده شده است که این اطالعات را در هر زمان و بدون اطالع قبلی 

ز رسانی نماییم. ما کیفیت محصوالتمان را تضمین می نماییم اما از آنجاییکه هیچ به رو

گونه کنترلی بر روی شرایط اجرا و محیط اجرا نداریم، هیچ گونه مسیولیتی بابت کاستی 

 ها یا مشکالتی که به دلیل اجرای اشتباه ممکن است به وجود آید، نداریم.

 

 مشخصات 

 

 دستورالعمل های استفاده
 

 استانداردها
 


