
كاشــی هــا را پیــش از خشــ� شــدن چســب بــر روی محــ�   •
دهیــد. فشــار  محكــ�  و  ب�ســبانید  ن�ــر  مــورد 

مط�ــن شــوید كــه كاشــی هــا بــه درســتی در جــای خــود قــرار   •
اســت. نشــده  �بــس  كاشــی  �یــر  و هوایــی  گرفته انــد 

بند ��ی
بندكشــی ترجیحــًا بایــد 24 ســاعت پــس از اتمــام كاشــی كاری   •

انجــام شــود.
می�ان م�رف

3 كیلوگرم از �نكو 501 �دود 1 متر مرب� از سط� را با استفاده   •
پوشش   6mm  ×  6mm دندانه های   با  دندانه دار  ماله  از 

می دهد.
�می� �اری

هرگونــه چســب اضافــی را پیــش از ایــن كــه خشــ� شــود از   •
ســط� كاشــی پــاک كنیــد.

تمــام ابــزار نصــب را پیــش از خشــ� شــدن چســب، بــا آب   •
بشــویید. گــرم 

ن�ات
ســـانتیگراد   5-40° C دمایـــی  محـــدوده  در  را   501 �نكـــو   •

استفاده كنید. 
�نكو 501 برای استفاده در استخرهای شنا مناسب نمی باشد.  •
�نكو 501 برای استفاده در ف�اهای داخ� ساختمان میباشد.  •

اطالعات فنی  

خمیر سفید رن� شك� �اهری:    •
2  kg/litr دانسیته:     •

   23-25° C یش از 20 دقیقه در دمای�  :Open time  •
0/5  Mpa   یش از� قدرت چسبندگی:    •

24 ساعت زمان خش� شدن:    •

روش اجرا

آماده سازی س��
ســط� �یریــن بایــد كامــ� تمیــز، خشــ� و عــاری از هرگونــه   •

باشــد.  �بــار  و  گــرد  و  گریــس  چر�ــی،  زایــد،  مــواد 
ســطوح رنــ� شــده ابتــدا بایــد تراشــیده شــوند تــا �داقــ�   •

از ســط� تمیــز نمایــان شــود.  ٪75
بــرای خشــ� شــدن چســب در 24 ســاعت، كاشــی بــا ســط�   •

�یریــن بایــد متخلخــ� باشــد.
ن�وه �ار�رد

 150 mm ×150 mm برای نصب كاشی های پشت تخت تا اب�اد  •
از ماله دندانه دار با دندانه های mm ×6 mm 6 استفاده كنید.

برای نصب كاشی های بزرگ�ر از اب�اد mm ×150 mm 150  یا   •
 10 mm ×10 mm پشت شیاردار از ماله دندانه دار با دندانه های

استفاده كنید.

�س� �ا�ی (�میری)
TILING & GROUTING  501

سفید رن�
كاربرد آسان
آماده مصرف

كارپذیری عالی
چسبندگی فوق ال�اده

مدت نگ�داری:
تا 9 ماه در سط� های 

اصلی باز نشده
شرای� نگ�داری: 

در مح� خش� و خن�
بسته بندی: 

سط� های 5 ، 12 كیلوگرمی

�و�ی�ات

مصرف  آماده  خمیری  چسب   501 �نكو 
برای چسباندن انواع كاشی�ای دیواری در 

ف�ای داخلی ساختمان است.

�ار�رد
مناســـب برای چســـباندن انواع كاشی   •
و ســـرامی� بـــر روی دیوار بـــا ی� �یه 

نازک چسب 
ســـطوح  روی  بـــر  اســـتفاده  قابـــ�   •

سیمانی و پنل�ای گ�ی 


