
�س� �ا�ی پایه سیمانی 
با م�ارف عمومی 

TILING & GROUTING

�و�ی�ات

برای  TILEBOND چسب كاشی پایه سیمانی است كه 
خارجی  و  داخلی  ف�ای  در  ك�  و  دیوارها  كاری  كاشی 
نصب   برای  ماده  این  است.  شده  �را�ی  ساختمان 

ل است.   موزاییك، سرامیك و كاشی  ایده آ

 �ار�رد

برای نصب كاشی های ك� و دیوار (جاذب و �یرجاذب)   •
در ف�ای داخلی و خارجی ساختمان.  

مناسب برای كاشیكاری برروی بتن و سطوح آجری    •

اطالعات فنی

پودر خاكستری یا سفید شك� �اهری: 
0/22  تا 0/24 نسبت آب به پودر: 

ــه قیق د  1 5 ــا  تقریب  :(23° C در) Open Time
mm 6-3 بسته به ضخامت توصیه شده:  

اندازه و نوع كاشی ها  
≥ 1  N/mm2 استحكام چسبندگی: 

       (28 روزه)

دست�را��مل

آماده سازی س��  
بایــد از زمــان ســاخت ســط� �یریــن كاشــی، بــه مقــدار كافــی   •

گذشــته باشــد. 
ســط� بایــد عــاری از هرنــوع ذرات �بــار، رو�ــن، گریــس،   •

باشــد.  زایــد  مــواد  و  مــوم 
اتصا�ت انبسا�ی نباید با كاشی پوشانده شوند.   •

ســطو�ی كــه بــه تازگــی گــ� كاری یــا ســیمان كاری شــده انــد   •
بایــد �داقــ� 7 روز از عمــ� آوری آن�ــا گذشــته باشــد. 

مالــه فلــزی كــه بــرای ســیمان كاری اســتفاده شــده اســت را   •
بایــد بــا بــرس فلــزی یــا اســید كامــً� تمیــز نمــود و ســ�س از 

ــرای كاشــی كاری اســتفاده كــرد.  آن ب
ســطوح رنــ� شــده بایــد م�ــرس شــوند تــا ســط� اصلــی   •

شــود.  �اهــر 

دیــوار  و  كــ�  در  كاری  كاشــی  بــرای   •
(داخ� و خارج ساختمان) 

آماده مصرف  •
Open Time  با�  •

چسبندگی با�  •
�یر قاب� اشت�ال، �یر سمی  •

قب� از اعمال چسب كاری، سط� �یرین را مر�وب نمایید.   •
ســطوح م�یــوب و آســیب دیــده بایــد پیــش از نصــب كاشــی،   •

شــوند.  ت�میــر 
باید از تمیز �ودن پشت   كاشی�ا مطم�ن شوید.  •

آماده سازی م���ل  
یــك كیســه 25 كیلویــی TILEBOND را بــا 5/5 تــا 6/5 لیتــر   •
آب تمیــز مخلــوط كــرده و بــا یــك میكســر برقــی هــ� بزنیــد تــا یــك 

ــد.  ــت آی ــه) بدس ــدون كلوخ ــن( ب ــوط همگ مخل
مخلــوط را 10 دقیقــه بــه �ــال خــود بگذاریــد و پیــش از مصــرف،   •

ــد.  ــاره هــ� بزنی دوب



می�ان م�رف:
6 mm × 6 mm   3/5-3 با استفاده از ماله  kg/m2

مدت ن��داری:
تا 12 ماه در كیسه اصلی باز نشده

�رای� ن��داری:
در مح� خش� و خن� نگ�داری شود.

بسته بنده:
كیسه های 25 كیلویی. 

روش ن�� �ا�ی  

با استفاده از ماله دندانه دار TILEBOND را برروی سط� یا   •
پشت كاشی ها بكشید. در هنگام نصب كاشی های بزرگ و 
كاشی هایی با شیارها یا برآمدگی های عمی�، هر دو روش 

قاب� استفاده  است.  
یــ�  مناســب،  چســبندگی  ایجــاد  از  ا�مینــان  بــرای   •
پوشــش نــازک از TILEBOND را بــا اســتفاده از یــ� مالــه 
ســرصاف، بــرروی ســط� بكشــید و ســ�س ب�فاصلــه آن را 
بــا اســتفاده از مالــه شــیاردار، بــه ضخامــت مناســب، شــیار 
بزنیــد. ضخامــت ایــن شــیارها بــه نــوع و انــدازه كاشــی هــا 

بســتگی دارد. 
پــس از اعمــال TILEBOND، كاشــی هــا بایــد محكــ� در   •
محــ� خــود فشــار داده شــوند و بــرروی آن هــا ضربــه زده 
شــود. تن�یــ� كاشــی هــا بایــد درعــرض ١5 دقیقــه پــس از 

نصــب انجــام گیــرد. 
و  نكنیــد  پخــش  زمــان  یــ�  در  را  چســب   ١  m2 از  �یــش   •
هــا،  كاشــی  قــراردادن  هنــگام  در  كــه  شــوید  مطم�ــن 

باشــد.  خیــس  چســب 
اجــازه ندهیــد كــه چســب، قبــ� از كاشــی كاری خشــ�   •
بایــد دوبــاره  ایــن مســاله،  رخ دادن  شــود. درصــورت 
مالــه كاری شــود تــا ســط� تــازه ای بــرای نصــب كاشــی، 

گــردد.  ایجــاد 
محــ�،  در  كاشــی ها  بــرروی  آهســته  ضربــات  زدن  بــا   •
مطم�ــن شــوید كــه كاشــی هــا بــا چســب، تمــاس كامــ� 
اســت.  نشــده  �بــس  هــا  كاشــی  �یــر  در  هوایــی  و  دارنــد 

ن�ات  

 45° C 5 تا° C :محدوده دمایی مصرف  •
محصــول را فقــ� بــرروی ســطوح تمیــز، ســال�، مقــاوم و عــاری از   •

مــواد زایــد اســتفاده كنیــد. 
ابزارها و تج�یزات را پیش از خش� شدن ماده، تمیز كنید.   •

•  ایــن محصــول �ــاوی ســیمان اســت و ممكــن اســت ســبب 
تــورم پوســت شــود. توصیــه مــی شــود در هنــگام جابجایــی و 
كار بــا ایــن مــاده، از عینــ� و دســتكش ایمنــی اســتفاده كنیــد. 
درصــورت ایجــاد الت�ــاب پوســتی، بــه ســرعت از مراقبت هــای 

پزشــكی كمــ� بگیریــد. 

بند��ی  

بندكشی باید ترجیحًا 24 ساعت پس از كاشی كاری انجام شود.   •
بــرای بندكشــی هایی بــا عــرض �یــش از 5 میلی متــر، از پودرهــای   •

��داشــتی (sanitized coloured grout)  اســتفاده كنیــد.
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