
 

 

  چسب پایه سیمانی
 این چسب با کیفیت بی نظیر خود دارای چسبندگی بسیار باال و مقاومت در برابر جداشدگی 

 است.دارد که برای نصب کاشی یا سنگ بر روی سطوح صیقلی مناسب 

 

 

 مناسب برای کاشی کردن بر روی کاشی های قدیمی   -

 مناسب برای استفاده بر روی سطوح مخلل و غیرمخلل   -

 برای نصب سرامیک، موزاییک، کاشی های چینی، سنگ های مصنوعی وطبیعی روی سطوح    -

 صیقلی پیشنهاد می شود.   

 

 

 با پایه سیمانی چسب کاشی تک جزیی   -

 .بعد از آماده کردن چسب در مدت طوالنی خشک نمی شود   -

 به سطح زیر چسبیده و سر نمی خورند. کامالکاشی های نصب شده روی سطوح صیقلی    -

 خاصیت چسبندگی آن خیلی سریع خود را نشان می دهد.   -

 در برابر نفوذ آب مقاوم   -

 .، چسبندگی خیلی بیشتری داردچسب ها سایر نسبت بهاین محصول    -

 . محصول مانع از ریزش یا چکه کردن آن می شودو پیوستگی باالی غلظت    -

 این محصول در دسته بندی کاالهای خطرناک قرار ندارد.   -

تاریخ انقضا:

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

 ماه می باشد. ۱۲زمان انقضای محصول 

 

 

 مترمربع را پوشش می دهد. ۵/3کیلوگرمی حدود  ۲۵کیسه 

 

 

 کیلوگرمی ۲۵ کیسه های 

 

 آماده سازی سطح

 ده از این چسب تمیز نمایید و ازاستفاکاشی های قدیمی را قبل از  -

 تمیز بودن کاشی ها اطمینان حاصل کنید.

د تا ا مالت پر نماییبشده را برداشته و فضای خالی آن را  لقکاشی های  -

 هم سطح با سایر کاشی ها شود.

 بساط در سطح دقت نمایید.به حفظ درزهای ان -

د ن با مواد جدیمواد به کار رفته در سطح زیری متفاوت بودنبه علت  -

 نمایید. را رعایتدرز انبساط حتما 

 بندکشی

 د.ساعت پس از کاشی کاری انجام دا ۲4بندکشی کاشی ها را می توان 

 تمیز کردن ابزار

 برای تمیزکردن ابزار کار تا زمانی که چسب خشک نشده است با آب

 شسته می شوند.

 پشتیبانی فنی

 آماده ارایه هرگونه مشاوره و پشتیبنانی فنی به مصرف این شرکت

 کنندگان و پیمانکاران قبل و هنگام اجرا می باشد.

 

 

 604چسب کاشی رو کاشی

 موارد استفاده

 

 مزایا

 

 میزان مصرف

 

 بسته بندی

 
 دستورالعمل استفاده

 



 

 

 

 احتیاط:

اد درجه سانیتگر ۵و پایین تر از  40ین چسب را در دمای باالتر از ا -

 استفاده نکنید.

 اشد نگامی که چسب را آماده کردید تا زمان استفاده، آن قدر زیاد نبه -

 روی چسب الیه بسته و خشک شود.که 

 وز آن جایی که این چسب بر پایه سیمان است، خاصیت قلیایی داشته ا -

ه از تفادمی تواند باعث حساسیت و التهاب پوست گردد. بنابراین هنگام اس

 چسب پیشنهاد می شود که از دستکش های الستیکی استفاده نمایید.

 

  توجه:

ی به استفاده شده بر روی بستر بایستدرزهای انبساط بین کاشی و چسب 

 ب یادرستی اجرا شوند. دقت کنید که این فضا نباید با اضافه های چس

بیشتر از  و 6دیگر مصالح پر شوند. اندازه درز های انبساط نباید کمتر از 

 میلی متر باشد. ۱0

ا بمیلی متر فاصله دارند را می توان  6تمامی درزهای انبساطی که 

 پر نمود. EuroFlex PLS 906محصول 

 

 آماده کردن چسب:

       در حالت عادی می توان پودر را با آب مخلوط نمود. در صورتیکه 

 بتن می خواهید چسبندگی بیشتری داشته باشید آن را با افزودنی مایع

AL 77  د.لیتر آب رقیق شود( مخلوط نمایی 4) یک لیتر افزودنی با     

ه بلیتر از محلول به دست آمده را داخل سطل تمیزی ریخته و سپس  ۵

 عد ازبید. آرامی پودر را به آن اضافه و هم بزنید تا خمیر یکدستی بدست آ

رامی آار به دقیقه صبر کنید و قبل از اجرا، دوباره خمیر را یکب ۵هم زدن، 

 هم بزنید.

 طریقه استفاده:

می کنید که پشت آن شیار یا طرح  هنگامی که از کاشی هایی استفاده

داشته یا ناصاف است عالوه بر زدن چسب به سطح، به پشت کاشی ها هم 

چسب بزنید تا مطمین شوید که سطح ناصاف پشت کاشی باعث بوجود 

آمدن فضای خالی یا حباب نمی شود. برای کاشی کردن دیوار ضخامت 

میلی  3مواد میلی متر و برای کاشی کردن کف ضخامت  4-3چسب بین 

 متر باشد.

 قبل از این که چسب خشک شود، کاشی ها را محکم در جای خود فشار

ضای فدهید. دقت کنید که کاشی ها کامال به سطح زیر چسبیده باشند و 

ام اتم خالی بین کاشی های جدید و بستر کار وجود نداشته باشد. بعد از

 تفاده نمود.ساعت نباید از فضای کاشی شده اس ۱۲کاشی کاری، تا 

 

 نکات ایمنی و سالمتی:

، هنگام کار با این محصول، همانند کار با دیگر محصوالت شیمیایی

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.

وردن ال آی از این چسب بلعیده شد، خود را وادار به بااگر به طور تصادف

ش زمایآنکنید و سریعا به پزشک مراجعه نمایید. قسمتی از مواد را جهت 

 همراه خود داشته باشید.

ی ر روبعد از استفاده از محصول، مازاد آن را طبق دستورالعمل آمده ب

 لیبل کامال محکم بسته و نگهداری کنید.

 

 

 

 

 نکته:

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

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، 

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

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

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

به وجود آید، نداریمها یا مشکالتی که به دلیل اجرای اشتباه ممکن است 



 

 

 


