
 

 

  چسب پایه سیمانی 

 مخلوط می گردد. AL77این محصول یک مالت آماده استفاده است با افزودنی بتن 

بزرگ، سنگ های مصنوعی، موزاییک های شیشه ای، کاشی های چینی و سنگ های این چسب برای نصب مرمر، گرانیت، سنگ هایی با اندازه های 

 طبیعی مناسب است.

 

-  

ناسب بیعی مبرای نصب مرمر، گرانیت، سنگ های بزرگ و سنگین، سنگ های مصنوعی، موزاییک های شیشه ای، کاشی های چینی و سنگ های ط -

 است.

 ، مناسب است.برای مکان هایی که میزان بارندگی در آن ها باالست -

د باال اهایی که تردی و فضبرای استفاده در فضاهایی که رطوبت دائمی دارند، مانند استخرهای شنا، حوضچه ها، حمام و اتاق های بخار، سطوح صنعت -

 در آن ها در جریان است پیشنهاد می گردد.

 رکار را از بین ببرد.می توان ضخامت این چسب را بر روی سطح کم یا زیاد نمود تا ناصافی های سطح زی -

 ترکیب شود، چسبندگی و انعطاف پذیری آن بسیار افزایش می یابد. AL 77در صورتیکه با مایع افزودنی بتن  -

 

-  

 مناسب برای کاشی کف و دیوار -

 مناسب برای فضاهای داخلی و بیرونی ساختمان -

 مناسب برای فضاهایی که تردد باالیی در آن ها وجود دارد. -

 گی بسیار باال برای کاشی کاری دیوارچسبند -

  مقاومت بسیار باال در برابر آب -

 مقاومت بسیار باال در برابر شرایط آب و هوایی -

 انعطاف پذیری بسیار باال -

 چسبندگی بسیار زیاد -

 چسبندگی باالیی به اکثر مصالح ساختمانی از جمله بتن، گچ، چوب، پنل های گچی و تخته چند ال دارد. -

 فضاهایی که میزان رطوبت در آن ها باال است کاربرد دارد.برای  -

 

 

 این محصول با استانداردهای زیر مطابقت دارد:

BS 2359-1990, BS 5980-1980 Class A, BS 5385 Part1 

ANSI A 118.4, EN 12004 (C2TE) 

 ISO13007 استاندارد  C2S1مطابق با الزامات طبقه  

 

 

 605چسب قابل انعطاف 

 موارد استفاده

 

 مزایا

 

 استانداردها

 



 

 

 

 

 :آماده سازی سطح

 ی شود.مبندگی سطح زیر کار می بایستی تمیز و عاری از چربی باشد. سطح را قبل از استفاده کامال خیس نمایید. این کار باعث افزایش چس

 

 آماده سازی چسب و روش اجرا:

 نی بتن مخلوط نمایید.(لیتر مایع افزدو 5کیلوگرمی چسب را با  25)بسته ، پنج به یک می باشد. AL 77نسبت استفاده از چسب با مایع افزودنی  -

 پودر را به آرامی به مایع اضافه نموده و به آرامی هم بزنید تا خمیر یک دستی بدست آید. -

های  ه بین دندانهفاصل وی چسب را با ابزار مناسب )ماله های دندانه دار/شانه ای برای این کار مناسب است( روی سطح پخش کنید. بزرگی یا کوچک -

 ماله بستگی به نوع کاشی و اندازه دارد.

 مالید.رده، ببرای کاشی ها یا سنگ هایی که پشت کار آن ها ناصاف است، کمی از چسب را قبل از چسباندن کاشی یا سنگ به سطح چسب خو -

 

 پشتیبانی فنی:

 کنندگان و پیمانکاران قبل و هنگام اجرا می باشد. این شرکت آماده ارایه هرگونه مشاوره و پشتیبنانی فنی به مصرف

 

 نکات ایمنی و سالمتی:

فظ ش و عینک محاد دستکهنگام کار با این محصول، همانند کار با دیگر محصوالت شیمیایی، احتیاط الزم را به عمل آورید. از لباسهای محافظ مانن

 آب تمیز شسشتو دهید.استفاده کنید. در صورت ریختن بر روی پوست یا داخل چشم با 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نکته:

ن ارایه شده است. بر به مشتریانما نظور کمکبه مکلیه اطالعاتی که در این بروشور آمده یا توسط همکاران ما ارایه می شود، بر اساس تجربه طوالنی و گسترده ما در امر اجرا گرد آمده و 

نی نماییم. ما لی به روز رسااطالع قب توسعه می باشد، این اختیار به شرکت داده شده است که این اطالعات را در هر زمان و بدوناساس سیاست شرکت تولید کننده که بر پایه تحقیق و 

ه دلیل اجرای با مشکالتی که یاستی ها کابت کیفیت محصوالتمان را تضمین می نماییم اما از آنجاییکه هیچ گونه کنترلی بر روی شرایط اجرا و محیط اجرا نداریم، هیچ گونه مسیولیتی ب

 اشتباه ممکن است به وجود آید، نداریم.

 دستورالعمل استفاده

 


