
�س� �ا�ی پایه سیمانی 
با �ا�ی� آب بندی 

TILING & GROUTING

�و�ی�ات

خاصیت  با  به صرفه  مقرون  سیمانی  چسب  یك   TTB
كاشی های  نصب  برای  محصول  این  می باشد.  آ�بندی 
مرمر  سرامیكی، شیشه ای، سن� های ورقه ای، ست� های 

ل است. و سن� های �بی�ی، ایده آ

 �ار�رد

خــارج  و  داخــ�  در  دیــوار  و  كــ�  كاشــی   نصــب  بــرای   •
ساختمان. 

روی  بــر  �بی�ــی  ســن�  یــا  مرمــر  ســن�  كاشــی،  نصــب   •
سطوح آجری . 

بــه دلیــ� خاصیــت آ�بندكنندگــی، می توانــد بــرای نصــب   •
كاشــی در منا�ــ� مر�ــوب ماننــد �مــام، دستشــویی 

و مانند آن به كار رود.

اطالعات فنی

پودر خاكستری یا سفید شك� �اهری: 
1/5 Kg/Litre دانسیته كلی: 

قیقــه د  1 0 زمان كارپذیری: 
24 ساعت  زمان عم� آمدن:  
1/2  MPa استحكام چسبندگی: 

       (7 روزه)
٭ مقادیر میانگین آزمایشگاهی به عنوان راهنمای كلی ارایه شده اند.

دست�را��مل

آماده سازی س��  
ســط� �یریــن بایــد از ن�ــر ســاختاری ســال�، بــدون �ركــت و   •

خشــ� باشــد.
ســط� بایــد عــاری از هرنــوع ذرات رو�ــن، گریــس و مــوم   •

باشــد. 
ســطوح  رنــ� شــده بایــد ســاییده یــا خراشــیده شــوند تــا   •

شــود.  �اهــر  تمیــز  ســط�  از  �داق� ٪75  
�داك�ر     فاصله  با  �را�ی  مر�له  در  كه  انبسا�ی  درزهای   •

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

كاربرد آسان  •
با خاصیت آب بندی   •

�یر قاب� اشت�ال، �یر سمی  •
گیرش سری�  •

m 5 در ن�ر گرفته شده اند نباید با كاشی پوشانده شوند.
باید �داق� 7 روز از زمان سیمان كاری سطوح گذشته باشد.   •
مالــه فلــزی كــه بــرای ســیمان كاری اســتفاده شــده اســت را   •
بایــد بــا بــرس فلــزی یــا اســید كامــً� تمیــز نمــوده و ســ�س از آن 

بــرای كاشــی كاری اســتفاده كــرد.
آماده سازی م���ل  

یــك كیســه 25 كیلویــی TTB را بــا 5 تــا 6 لیتــر آب تمیــز مخلــوط   •
كــرده و مرتــب هــ� بزنیــد تــا مخلو�ــی خامــه ماننــد و بــدون 

آیــد. به دســت  كلوخــه 
مخلــوط را 10 دقیقــه بــه �ــال خــود بگذاریــد و پیــش از مصــرف،   •

ــد.  ــاره هــ� بزنی دوب
 2 تــا   1 مــدت  بــه  تقریبــًا  دمایــی،  شــرای�  بــه  بســته  مخلــوط   •

ساعت، دوام خواهدداشت. 



می�ان م�رف:
6 mm × 6 mm 4-3/5 با استفاده از ماله شیار دار  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  

 6 mm × 6 mm چسب را با استفاده از یك ماله دندانه دار  •
(بـرای كـــاشـــی  كاری دیـــوار)  یـــا  یك مـالـــه  دنــدانــــه دار     
سط�  برروی  ك�)،  كاری  كاشی  (برای   12  mm  ×  12  mm
عم�  كاشی،  اندازه  به  توجه  یا  باید  ماله  بكشید. 
صافی  و  كاشی  پشت  های  لبه  یا  شیارها  برآمدگی ها، 

سط� انتخاب شود. 
ــیاردار      ــه شـ ــتفاده از مالـ ــی، اسـ ــی های موزاییكـ ــرای كاشـ بـ  •

mm × 6 mm 6 توصیـــه می شـــود.
تمــاس  ســبب  �یشــتر،  ضخامــت  بــا  چســب  از  اســتفاده   •
��تــر بــا ســط� مــی شــود و ناصافــی ســط� را بــه خصــوص 

می كنــد.  جبــران  ورقــه ای  ســن� های  درمــورد 
عمیــ�  برآمدگی هــای  یــا  شــیارها  بــا  كاشــی هایی  بــرای   •
��تــر اســت كــه چســب عــ�وه بــر ایــن كــه بــا مالــه شــیاردار 
بــرروی ســط� كشــیده می شــود، بــر قســمت پشــتی كاشــی 

هــ� پوشــش داده شــود. 
�یش از m2 ١ چســب را در ی� نوبت برروی ســط� نكشــید   •
و مطم�ــن شــوید كــه چســب در هنــگام قــراردادن كاشــی، 

خیــس باشــد. 
بــا زدن ضربــات آهســته بــرروی كاشــی هــا در مح�، مطم�ن   •
شــوید كــه كاشــی هــا بــا چســب، تمــاس كامــ� دارنــد و 

ــر كاشــی هــا �بــس نشــده اســت.  ــ� هوایــی در �ی هی
•  اجــاز ه ندهیــد كــه چســب قبــ� از كاشــی كاری خشــ� 

شــود. 

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  

بندكشــی بایــد ترجیحــًا 24 ســاعت پــس از كاشــی كاری انجــام   •
ــود.  ش

بــرای بندكشــی هایی بــا عــرض �یــش از 5 میلیمتــر، از پودرهای   •
  (SANITIZED COLOURED GROUT) بنــد كشــی ��داشــتی

اســتفاده كنید.
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