
ســطوح رنــ� شــده ابتــدا بایــد تیشــه كاری شــوند تــا �داقــ�   •
٪75 از سط� بدون رن� نمایان شود.  

اســتفاده از ایــن چســب پــس از �ــدود 7 روز از ســیمان كاری   •
ســط� توصیــه مــی گــردد.

آماده سازی م��وط:
یــ� بســته 20 كیلوگرمــی از چســب پــودری �نكــو 512 را بــا   •
ــد  ــه هــ� بزنی ــر آب مخــاوط كنیدوخــوب ب �دود4تــا4/8 لیت

تــا مخلو�ــی یكدســت و بــدون كلوخــه آمــاده گــردد.
مخلــوط آمــاده شــده بــا توجــه بــه شــرای� دمایــی �ــدود1 تــا 2   •

ســاعت قابــ� اســتفاده اســت.

�و�ی�ات

• �نكــو 512 چســب پایــه ســیمانی بــرای چســباندن انــواع كاشــی 
خارجــی  و  داخلــی  ف�ــای  در  كــ�  دیــوارو  روی  بــر  ســرامی�  و 

ســاختمان اســت.

�ار�رد
• مناســب بــرای چســباندن كاشــی و ســرامی� بــر روی ســطوح 

ســیمانی، آجــری و گ�ــی.
• قابــ� اســتفاده در ســطوح كــ� و دیــوار در ف�اهــای داخلــی و 

خارجــی ســاختمان.

اطالعات فنی  

پودر خاكستری رن� شك� �اهری:    •
1/5  kg/litr دانسیته:     •

   23-25° C یش از 20 دقیقه در دمای�  :Open time  •
0/8  Mpa قدرت چسبندگی:    •
24 ساعت زمان خش� شدن:    •

مدت نگ�داری:
تا 12 ماه پس از تاری� تولید در كیسه های سر بسته

شرای� نگ�داری: 
نگ�داری در مح� خش� 

بسته بندی: 
كیسه های20 كیلو گرمی

دست�را��مل

آماده سازی س��
ــه  ــر گون ــاری از ه ــ� و ع ــز، خش ــ� تمی ــد كام ــن بای ــط� �یری س  • 

مــواد زایــد، چر�ــی، گریــس و گــرد و �بــار باشــد.
پیش از چسب كاری، سط� را مر�وب نمایید.  •

�س� �ا�ی (�ودری)
TILE  ADHESIVE   512
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روش ن�� �ا�ی:
مالــه فلــزی كــه بــرای ســیمان كاری اســتفاده شــده اســت را بایــد   •
بــا بــرس فلــزی یــا اســیدی كامــ� تمیــز نمــود و ســ�س ازآن بــرای 

كاشــی كاری اســتفاده كــرد.
 × 6mm چســـب را بـــا یـــ� مالـــه دندانـــه دار بـــا دندانـــه هـــای  •
6mm (بـــرای  كاشـــی كاری دیـــوار) یامالـــه دندانـــه دار بـــا 
دندانه هـــای 12mm ×12mm (بـــرای كاشـــی كاری كـــ�) روی 

ســـط� مورد ن�ـــر پخـــش كنید.
•  در هــر نوبــت �یــش از 1 متــر مربــ� چســب كاشــی رایكبــاره پخــش 

نكنیــد.
مطم�ــن شــوید كــه هنــگام اتصــال كاشــی بــه چســب، چســب   •

ر�وبــت خــود را از دســت نــداده اســت.
كاشــی را در محــ� مــورد ن�ــر بــر روی چســب فشــار دهیــد تــا   •

شــود. ایجــاد  �زم  چســبندگی 
مطم�ن شوید كه هوایی �یر كاشی �بس نشده است.  •

بند��ی:
بندكشــی ترجیحــا 24 ســاعت پــس از اتمــام كاشــی كاری انجــام   •

شــود.

نكات
�نكو 512 را در محدوده دماییC °45 -5 استفاده كنید.  •

�نكــو 512 را بــر روی ســط� تمیــز، صــاف و پایــدار و عــاری از   •
هــر گونــه مــواد زا�ــد اســتفاده كنیــد.

اســت  ممكــن  كــه  باشــد  مــی  ســیمان  �ــاوی   512 �نكــو   •
باعــ� الت�ــاب پوســتی شــود بنابــر ایــن توصیــه مــی شــود كــه 
هنــگام كار از دســتكش و عینــ� ایمنــی اســتفاده شــود و در 

صــورت مشــاهده الت�ــاب بــه پزشــ� مراج�ــه كنیــد.
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