
 

 

 

 گروت بندکشی تک جزیی با پایه سیمانی و اصالح شده با پلیمر که خاصیت ضد آب

 دارد. 

 این محصول گروتی اصالح شده با پلیمر است که خاصیت ضد آب داشته و چسبندگی بسیار

 آن می شود. ضد ترک بودمباال به اکثر سطوح دارد. این خصوصیات باعث دوام باالی محصول 

  

 

 بندکشی سرامیک، کاشی، مرمر و سنگ های طبیعی یا مصنوعی -

 با فرموالسیون ویژه جهت استفاده در فضاهایی که رطوبت زیاد دایمی دارند، مانند  -

 های بهداشتی، حوضچه ها و آشپزخانه ها. استخرهای شنا، حمام و سرویس

 فضاهای داخل یا بیرون ساختمان و فضاهایی که تردد باالیی دارند. -

 میلی متر 6بندکشی درزهای بین کاشی تا  -

 مناسب برای شرایط آب و هوایی بسیار گرم -

 عایق کردن درزهای اجرایی کاشی های لعاب خورده -

 

 

 کامال ضد آب -

 و ضد ترک UVضد  -

 نسبت به دمای باالی هوا  مقاوم -

 ضد قارچ -

 مقاوم نسبت به شرایط آب و هوایی -

 دوام باال -

 غیرسمی -

 

 

 

  

 

 

 

 

 در کلیه رنگ ها موجود است.        کیلوگرمی 10 کیسه 
 

 801پودر بندکشی 

 موارد استفاده

  

 مزایا 

 

POT Life @ 35˚C      30 min 

Fresh Water Density:   1.72 kg/ltr+/- 0.02 

Shrinkage:    <0.1% 

Compressive Strength:   >23 N/mm2 @ 28 Days 

Tensile Strenght:   5 N/mm2 @ 28 Days 

Final Set  ) ASTM C-266( 24 hours 

Bond Strength:    >0.5 N/mm2 

Initial Set )ASTM C-266) 8 hours 

VOC       <0.5% 

Application Temp.:   +5˚C 

Water Absorption (%)   <5 

 

 مشخصات

 

 استانداردها

 

 میزان مصرف

 

 مطابق با استانداردهای زیر است:

 ANSI A118.6-1999, ANSI A118.7-1999 

ASTM C-266 

EN 12808, EN 12805-5 

Classification According to EN 13888 
 

متر مربع با در نظر  5/1کیلوگرم گروت برای بند کشی  1به طور تقریبی 

 هبنسبت میزان  اینمتر کافی است. سانتی 15x15گرفتن کاشی هایی به سایز 

 .استتغیر ماندازه کاشی ها و فاصله درز بین کاشی ها 
 

 بسته بندی

 

 رنگ بندی

 



 

 

 :آماده سازی سطح

، بندکشیکاشی ها را قبل از شروع و  سطح را با یک فرچه تمیز کنید

 خیس نمایید.

 آماده کردن محصول:

ستی با لیتر آب( و با هم زن د 5/3را به آب اضافه نمایید )حدود  پودر

 سرعت پایین هم بزنید تا مالتی یک دست حاصل شود. اگر مالتی که

 یید.درست کردید، سفت شد آن را دور ریخته و دوباره مالت آماده نما

 

 طریقه استفاده:

 کشید.ها ببااستفاده از کاردک پالستیکی، قلمو یا اسفنج مالت را الی درز

ک از ی فادهبرای نتیجه بهتر بعد از پر کردن بندهای کاشی با مالت، با است

لت سطح کاشی ها و بندهای اجرا شده را به حاروی تکه الستیک سفت، 

ی مورب و با فشار بکشید. با این کار مالت اضافی از روی سطح کاش

ا ود ر. هرچند می بایست زمان الزم برای اینکه مالت خبرداشته می شود

ضافی بدهید. حتی اگر روی کاشی ها هم مالت ا بگیرد،در بندهای کاشی 

را  ندهابوجود دارد، تا زمانی که مالت خود را نگرفته است، سطح کاشی و 

تمیز نکنید. بعد از اینکه مالت خود را گرفت و خشک شد، با یک 

 تمال یا حوله مرطوب سطح را از اضافه های مالت تمیز نمایید.دس

 ز مالتمالت خود را بگیرد، حتما سطح را ااز این که صبر کردید تا پس 

یز ی تماضافه که روی کاشی ها مانده تمیز کنید. استفاده از اسکاچ برا

  کردن کاشی ها پیشنهاد می شود.

از  وذ آب شدن می توانیددر صورت تمایل به آب گریز کردن و مانع نف

 استفاده نمایید. 500عایق نانو 

 

 تمیزکردن:

 ا رابعد از اینکه بند کشی انجام شد، با یک پارچه تمیز خشک کاشی ه

ز تمی تمیز کنید. تمیز کردن کف با آب داغ و صابون بهترین شیوه برای

ن به دلیل وجود پلیمر، بهتر است که پس از پایا کردن کاشی هاست.

 ی سریعا سطح را تمیز نمایید.بندکش

 

 محدودیت های استفاده از این محصول:

در مکانهایی که نیاز است مالت بندکشی نسبت به اسیدها مقاومت باالیی 

داشته باشد، از این محصول به دلیل وجود سیمان پورتلند در آن، نمی 

 توان استفاده نمود. هنگام شستشو از شوینده هایی که حاوی مقادیر زیاد

اسید هستند استفاده نکنید چون در طوالنی مدت باعث ایجاد خوردگی 

 در بندهای کاشی می شود.

 

 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:

، د کار با دیگر محصوالت شیمیاییهنگام کار با این محصول، همانن

د. کنی احتیاط الزم را به عمل آورید. از دستکش و عینک محافظ استفاده

در صورت ریختن بر روی پوست یا داخل چشم با آب تمیز شسشتو 

اال به ب اگر به طور تصادفی از این چسب بلعیده شد، خود را وادار دهید.

ت ا جهیید. قسمتی از مواد رآوردن نکنید و سریعا به پزشک مراجعه نما

 آزمایش 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:

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

ه ن ارایریانماگسترده ما در امر اجرا گرد آمده و به منظور کمک به مشتتجربه طوالنی و 

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

 ع قبلیاطال این اختیار به شرکت داده شده است که این اطالعات را در هر زمان و بدون

 که هیچنجاییآمان را تضمین می نماییم اما از به روز رسانی نماییم. ما کیفیت محصوالت

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

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

 

 دستورالعمل استفاده

 


