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 بهترین محصول.

 بهترین راه حل.

 بهترین اجرا.
 بندی، رنگ آمیزی عایق های حرارتی.راهکارهای آباز چسب سرامیک تا 

 و مواد بندکشی کف های صنعتی.... بهترین همیشه در کاله کیم در دسترس است.
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 صفحه                                                                                                                                                              فهرست:

  

 3                                                                                                                                                     تاریخچه کاله کیم

                                                                                                                                                      

 5                                                                                                                                                              استانداردها

 

 8                                                                                                                                                                 چسب ها

 1054                                         پایه سیمان تک جزئی چسب  Technoflex 

 1060                   پایه سیمان دو جزئی                 چسب Technomax30                       

 1411     پلی یورتان                                              چسب Technopoor                             

 

 21                                                                                                                                                        مواد بندکشی

 2500                                             سیمانی پودر بندکشی Ultrafugaflex  

  2954                                       چسب و مواد بندکشی اپوکسی Epotech+   

 

 23                                                                                                                                          مواد آماده سازی سطح

  4505                                                    اکلریکپرایمر   Kalekim Astar  

 4506                                               پرایمر سطوح صیقلی   Dolgulu Astar 

 

                 38                                                                                                                                                     فوم و درزگیرها

      8021                                             درزگیر پلی یورتان  Kalepolymas 

     1401                                        چسب و درزگیر پلی یورتان Technopur 

 

 34                                                                                                              پاک کننده ها و مواد محافظت کننده سطح

 8201                       پاک کننده سیمان  Seracare Cement Remover  

 8203                     پاک کننده مواد بندکشی  Seracare Grout Cleaner        

 8251                              محافظ سطح  Seracare Surface Protector  
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 کاله کیم
بنیانگذار گروه شرکت های کاله بنا نهاده شد فعالیت های خود را با تولید چسب های توسط دکتر ابراهیم بودور  1937کاله کیم که در سال 

 سرامیک، پرکننده بندها شروع کرد و تا به امروز با تولید همه انواع مواد شیمیایی در بخش ساختمان ادامه داده است.
ه کاله در س شده بود و یکی از شرکت های رهبر گروتاسی 1968کاله کیم تصمیم گرفت با برند کاله تراسیت که در سال  2003در سال 

ادغام شود. پس از این ادغام کاله پالسترهای رنگی دکوراتیو آماده و رنگهای مناسب فضای داخلی و خارجی را به  صنعت پالستر و رنگ بود
 طیف محصوالت خود اضافه کرد.

در بخش عایق های  Blue Safe Mavi Kaleتحت برند  Madravو   Dow Chemicalبا شرکای تجاری خود  2004کاله کیم در سال 
دو محصول پشم سنگ و  بازاریابی "سیستم های عایق حرارتی کاله"حرارتی وارد بازار شد. با رشد بازار عایق های حرارتی کاله با نام تجاری 

EPS .را وارد سبد محصوالت خود نمود 
صوالت عایق آب و معرفی محصوالت نوآورانه بعنوان لیدر بازار این صنعت شناخته شده است. کاله کیم با حرکات مهم و جسورانه در تولید مح

تولید کننده برتر این  5کاله در زمینه تولید رنگ برای استفاده در فضای داخلی و خارجی نظیر نظیر پالستر دکوراتیو فضای خارجی در میان 
 صنعت در کشور ترکیه قرار دارد.

محصوالتی با کیفیت باال تولید می کند. کاله  ،سرمایه گذاری های وسیع در فناورهای تولید و فعالیت های واحد تحقیق و توسعهبا کاله کیم 
کاله کیم بدون در . کیم به لطف تجربیات خود در صنعت به یک شرکت قدرتمند در فناوری و فعالیت های تحقیق و توسعه تبدیل شده است

کدام منطقه جغرافیایی فعالیت می کند قادر به تولید تمام محصوالت در تمام مراکز با کیفیت و عملکرد مشابه با استفاده نظر گرفتن اینکه در 
و  TSEو موسسه استاندارد ترکیه  ISO 9001ای کیفی اروپاست. سیستم مدیریت کیفیت هاز مواد خام از منطقه مربوطه منطبق با استاندارد

 خالل تولید، اجرا و برای سال های متمادی در محصوالت کاله کیم تضمین می کنند. اروپایی در استانداردهای
امروزه با ، مرسین، یوزگات، ارزروم و ماردین انجام می دهد. کاله کیم عملیات تولید خود را در داخل کشور و در شهرهای استانبول، اسپارتا

ننده بندها، مواد عایق حرارتی و عایق آب، ماستیک ها، فوم ها، مواد پاک تن مواد شیمیایی شامل چسب سرامیک، پر ک 700ظرفیت تولید 
مواد نگهدارنده سرامیک، کفپوش های صنعتی و مواد آماده سازی سطح در حال تولید است. کاله کیم همچنین قادر به تولید  کنند سرامیک و

 است. تن رنگ فضای داخلی و خارجی پالستر های دکوراتیو فضای بیرونی 100.000
 کشور دنیا صادر می شود. 50کاله کیم متعهد به لیدر بازار شدن است و محصوالت کاله کیم به بیش از 

 

 

 

 
 
 

 
 استانبولدفتر مرکزی کاله کیم،  کارخانه                               
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 پیشرو استانداردهای کیفی اروپا در ترکیه کاله کیم: نشان تجاری

 
بر روی محصول بیانگر آن است که محصول به محیط و زندگی بشر آسیب نمی رساند. حیات گیاهان و جانوران و محیط در  CEنشان 

دهد  این عالمت نشان میمعتبر بودن محصول است.  نشانهکارکردهای مورد انتظار از این محصول مد نظر قرار گرفته است. به بیان دیگر 
  CE نامه گواهی تایید می گردند. و توسط تولید کننده و یا کارشناسان امرشوند  می تولید ات  فنی مربوطهمقررکه محصوالت صنعتی مطابق با 

 وپاساختمانی در منطقه اقتصادی اربرای تمامی محصوالت  د. این استانداردباشاتحادیه اروپا می  انطباق با الزاماتنشان دهنده 

 EEA (European Economic Area) .الزامی است 

 
برچسب ها، بر روی بسته بندی و بیانگر آن است که محصول ساختمانی مطابق با مشخصات فنی ملی تولید شده و این موضوع در  Gنشان 

  اسناد تجاری محصول درج گردیده است.

 
می شوند باید دارای  افضای داخلی اجرپوشش های کف و دیوار و رنگ ها که در  ختمانی مانندفرانسه، محصوالت سا مطابق با آئین نامه

در  کمترین میزان انتشار برای استفاده نشان دهنده+A بر اساس تست انتشار باشند. کالس (A+,A,B or C)برچسب کالس انتشار مواد مضر 
 فضای داخلی می باشد.

 
انسه می باشد. گواهینامه، تحت نظارت وزارت محیط زیست، توسعه پایدار و انرژی فر یک مؤسسه صدور (CSTB) مرکز علمی و فنی ساختمان

، که آن را قادر به رسیدن به را دارد -تحقیق، تخصص، ارزیابی، نشر دانش -فعالیت های چهار هسته ای (CSTB)ساختمان  مرکز علمی و فنی
 ها و ادغام آن ها می کند. ساختمانساز،  توسعه پایدار محصوالت ساخت و اهداف

 چسب های کاشی سرامیک، مواد بندکشی و مواد آماده سازی سطح کاله کیم دارای تائیدیه کیفیت از اروپا هستند. 
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 :TS EN 12004استاندارد چسب سرامیک 
که در حوزه هماهنگ سازی قوانین اتحادیه اروپا اصالح شده است، چسب ها در گروه های مختلفی  TS EN 12004مطابق با استاندارد جدید 

بر اساس عملکرد فنی شان دسته بندی می شوند. به لطف این طبقه بندی ها، این محصوالت دارای خصوصیات متمایز به خود هستند. از 
 TS EN 12004ستاندارد ا ل صحیح برای کاربرد درست، آسان تر ساخته است.انتخاب مصرف کنندگان را به منظور استفاده از محصواینرو، 

و تست سنجش مقاومت در شرایط محیطی مختلف که برای  Open Timeکارایی، عدم لغزش، قابلیت جذب رطوبت، سنجش مقاومت در 
 سرتاسر در که استانداردی قالب در را محصول های ویژگی تمامی TS EN 12004چسب ها طراحی شده است را تعیین می کند. استاندارد 

 .کند می ارائه باشد می قبول قابل اروپا

 معانی اختصارات: 

C : Cementitious                                                                                                                         پایه سیمان 

D : Dispersion Based دیسپرسی  

R : Reaction Resin Based رزینی واکنشگرا 

1 : Standard Performance  استانداردعملکرد  

2 : Improved  بهبود یافته عملکرد  

T : Thixotropic/Reduced Slip تیکسوتروپیک لغزش کاهش یافته /  

E : Extended Open Time روی سطح افزایش زمان مجاز کار با چسب پس از اعمال 

F : Fast Setting  گیرش سریع 

 

 برای چسب های سیمانی: متقاطعتعیین تغییر شکل   TS EN 12002استاندارد
 ،تغییر شکل پذیری دطبقه بندی جدی مطابق را تعیین می کند.  های سیمانی برای چسب متقاطعتعیین تغییر شکل   TS EN 12002استاندارد

S1  2.5یر شکل آنها بیش از یتغ کههایی است چسب نشان دهندهmm   درحالیکهاست S2 تغییر شکل بیش از  باچسب هایی  نشان دهنده
5mm  .است 

 

 معانی اختصارات:

 

  S1 : Deformable انعطاف پذیر

 S2 : Highly Deformable با انعطاف پذیری باال

 

 
کار انتخاب می شوند. ، ویژگی های سطح و شرایط و نوع سرامیکبه ابعاد بسته چسب های سرامیک با عملکرد استاندارد یا بهبود یافته 

. این نوع از سرامیک ها چون دارای استحکام باال هستند، است افزایشرو به  با تخلخل کم و جذب آب کمهایی  امروزه استفاده از سرامیک
د برای استفاده در کف ترجیح دارند. برای داشتن چسبندگی طوالنی در برابر سایش و مواد شیمیایی مقاومند و قابل استفاده در دراز مدت هستن

مدت و محکم به سرامیک های بدون تخلخل می بایست از چسب های ویژه استفاده نمود. همچنین این چسب ها باید تنش حد فاصل بین 
 کف و سرامیک را نیز تحمل کنند. 

چسب های با انعطاف پذیری باال قابلیت تحمل تنش های میان کف و سرامیک را که در اثر شرایط روزانه رخ می دهد را دارند. این تنش ها 
می تواند ناشی از انقباض بتن تازه و یا این حقیقت که سرامیک و سطح کار دارای ضریب انبساط حرارتی متفاوت هستند باشد. بعنوان مثال 

 درجه سانتیگراد 70-80ه نمای بیرونی یک ساختمان اشاره کرد. در تابستان تابش خورشید می تواند دمای سرامیک ها را تا می توان ب

نین شرایطی چسب مابین سرامیک و کف باید از در چ کاهش دهد. درجه سانتیگراد 25یک باران ناگهانی نیز می تواند دما را تا  افزایش دهد.
الیی برخوردار باشد. سیستم گرمایش از کف نمونه دیگری از این کارکرد می باشد. در این کاربری نیز چسب باید میزان مقاومت برشی نسبتاً با

 معینی از تنش را تحمل کند.
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 :TS EN 13888 مواد بندکشیاستاندارد 
 تائیدیه گرفته و مطابق با آن تولید می شوند.  TS EN 13888مواد بندکشی مطابق با استاندارد جدید 

 معانی اختصارات: 

CG : Cementitious Grout سیمانیبندکشی  مواد 

RG : Reaction Resin Grout  بندکشی رزینی واکنشگرامواد  

1 : Standard Performance  استانداردعملکرد  

2 : Improved  بهبود یافته عملکرد  

W: Reduced Water Absorption جذب آب کاهش یافته 

A : High Abrasion Resistance  سایشی باالمقاومت  
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 اطالعات نصب سرامیک
 از عوامل بسیار مهم هستند.  زیرساخت سطحروی اصالحات الزم  انجام بررسی و، یمناسب سرامیکبا دوام و دستیابی به یک پوشش  برای

باید شرایط محیطی را نیز در در عین حال  نیاز با توجه به اینکه سطح جدید یا قدیمی است، تغییر می کند. اصالحات مورد این بررسی ها و
 نظر گرفت.

 محیطی:شرایط 

شرایط بودن، رم یا در معرض تابش مستقیم خورشید بعنوان مثال هوای بسیار سرد و بسیار گجغرافیایی و فصلی،  به دلیل مشخصه های
 محیطی ممکن است تغییر یابد. 

ایش دمای است. برای شروع در چنین شرایطی ضروری است تا افز دارای ایراداتی( درجه سانتیگراد 5)کمتر از عملیات اجرایی در دمای پائین -
 حداقل دمایی است که مالت های سیمانی برای گیرش نیاز دارند. درجه سانتیگراد 5محل منتظر بمانیم. دمای 

درجه   5-35، تطبیق دما در محدوده مناسب بین . در این شرایطمشکالتی داردنیز  درجه سانتیگراد( 35)بیشتر از عملیات اجرایی در دمای باال  -
 کار و سرامیک بایست مرطوب گردند.  محیط حداقل سطح  برای کاهش اثر معکوس دمای باالیضروری است. سانتیگراد 

بعلت کاهش زمان کار خواهیم داشت. در این حالت در  کاراییدرصورت اجرای کار در شرایط وزش باد و یا تابش مستقیم خورشید کاهش  -
 KALEKIM PRIMERصورتی که اجرای عملیات ضروری باشد می توان از مرطوب نمودن سطح برای دستیابی به نتایج بهتر می توان از 

 در نصب توصیه می شود. Buttering کره مالی  استفاده کرد. عالوه بر این استفاده از چسب در زمان کوتاهتر یا استفاده از روش

 و آماده سازی: حبررسی سط

مانند روغن های جداکننده قایای بجای مانده ب هفته نگهداری شوند. 3-4و  باشندباید محکم ( پالستر، نبت نظیر)ح وسط این سطوح  جدید: -

 د.نشو کننده تراز مسطح موادناهموار، ناصاف باید با  نواحی ممکن است در چسبندگی اثر بگذارد باید پاک شوند.که حلقه قالب گیری از بتن 
 کف های ناصاف نیز با مواد تراز کننده کف اصالح شوند.

سطح بتن باید  گرفتن میزان قدرت نگهداری چسب جدید، بررسی شود. استحکام این سطوح باید با دقت بدون در نظر سطوح قدیمی: -

ید. در فواصل معین با چکش، میخ یا قلم کنترل شوند و چنانچه ممکن باشد بتن موجود باید تراشیده شود تا جایی که به سطح محکم برس
شود، اختاللها و بی نظمی  هموار انجام میطح در مقاطع نازمانی که ترمیم س پر و مسطح شود.مواد تراز کننده   هرگونه ترک یا سوراخ باید با

، روغن و کثیفی روی سطح باید کامال برطرف شود. زیرا رنگ، مالت ترمیم کنید.مواد آماده سازی سطح ویژه کف یا دیوار های داخلی را با 
 آثار منفی روی چسبندگی دارند.

تمیز و   Kalekim Primerباید با بتن و چوب(  ،لوکهای گچی، صفحات گچیب)  اینگونه سطوح که قابلیت جذب آب باالیی دارند سطوح جاذب: -

 .شود چسبندگی ضعیف شود( )به منظور جلوگیری از تبخیر سریع آب در مالت که خود باعث  می پوشانده شود

 کنید. بررسیابتدا پوشش موجود را با یک چکش  دوباره سرامیک بچسبانیدرامیکی، هرگاه خواستید روی سطوح س سطوح سرامیکی: -

برای  پر کنید. مواد ترمیم کنندهبودند، یا آنها را دوباره فیکس کنید و یا آنها را بردارید و فواصل را با یکهای چسبیده ضعیف یا شل اگر سرام
 .این کار، انتخاب مالت چسب مهم می باشد

قبل از هرکاری سطح رنگ شده باید بررسی شود. اگر سطوح سست و ورم کرده وجود داشت، بنابراین باید خراشیده  سطوح رنگ شده:-

 ، شیار زدن سطح توصیه می شود.چسبندگیشوند. به منظور افزایش قدرت 
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 روش های چسباندن 
با مالت می باشد    سرامیککامل  پشت  شپوش مهم ترین هدف در اینجا شود. چسب استفاده می تمللی برای کاربرد مالال سه روش بین

 مکمل محسوب شود. در هر سه روش عاملی خالی باقی نماند. استفاده از ماله دندانه دار به طوریکه هیچ فضای

.A  روش شانه ای(Combing Method): 
می باشد . چسب را با استفاده از  نازککوچک و متوسط برروی بستر مالت  متریال های پوششی  نصب ن روش پراستفاده ترین روش درای

 45-60با ماله دندانه دار با سایز مناسب دندانه با زاویه جابجایی  آن را کنید. سپس خشیک ماله دستی ساده با فشاری اندک روی سطح پ
قرار می گیرد عالوه بر این با کمک یک چکش پالستیکی  (یکنواخت )با فشارمالت  روی بستر پس از این کار متریال پوششی کنید. خشدرجه پ

 می گردد. ترازیا چوبی به منظور افزایش قدرت نگهداری و بهتر پخش کردن  چسب زیر کاشی 

 .Bی روش کره مال(Buttering Method): 
چسب با استفاده از یک ماله  استفاده می شود.  یک الیه از نازکمتریال پوششی کوچک و متوسط بر بستر مالت  نصباز این روش به منظور 

ر متریال پوششی بر پس از این کا بدون برجا گذاشتن هیچگونه فضای خالی درگوشه وکناره ها بر پشت متریال پوششی به کار میرود.ساده 
چوبی یا پالستیکی به منظور افزایش قدرت ، متریال پوششی با کمک یک چکش عالوه بر این .فشار ثابت می شود با روی بستر مالت

 .دگردمی ترازنگهداری و پخش بهتر مالت زیر کاشی 

.C روش ترکیب شده (Combined Method): 
متوسط و باید برای چسباندن متریال های پوششی سایز بزرگ و در سطوح پر ترافیک و پر تردد،  مالت روش ترکیبی روشی است برای بستر

 ا با ماله دندانه دار همانند روشبر روی سطح  ریخته سپس آنر چسب  را در آب و هوای سرد و برای کاربرد در  فضای بیرونی به کار رود.
(Combing Method)  ر روش کره مالی اجرا کنیدمتریال پوششی  به صورت الیه ای نازک نظیو سپس بر پشت روی سطح پخش کرده .

بر روی بستر مالت  با ایجاد فشار یکنواخت ثابت کنید. بعالوه متریال پوششی با کمک یک چکش  پس از این  مرحله  متریال پوششی  را
 د.گردمی  ترازچوبی یا پالستیکی به منظور افزایش قدرت نگهداری و پخش  بهتر زیر کاشی 

 
 

 
 

 
 

 ماله اندازه دندانه انتخاب جدول
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 ها چسب استفاده ازدر نکات مهم 
 نکنید.کلوخه یا سخت شده اند، استفاده  منقضی شده،آن ها تولید بررسی شود. از محصوالتی که تاریخ  قبل از استفاده باید چسب -

 آماده شود. باید مطابق با دستورالعمل آماده سازی روی بسته بندی مالت چسباننده -

همانطور  )برای چسب های پایه سیمان( ، محصول یا چسب باید به آرامی در مقدار مشخصی از آبعامل چسبانندهدر طول آماده سازی  -
نشان داده شده است، ریخته شود و هم زده شود تا زمانی که مخلوطی همگن بدست آید. مخلوط باید با یک  که بر روی بسته بندی

 با سرعت پایین، آماده شود. از اضافه کردن هرگونه افزودنی دیگر که در دستورالعمل ها ذکر نگردیده است، خودداری نمائید. میکسر

 لطفاً به ضوابط آماده سازی سطح توجه کنید.  -

 چسبی که مناسب روش اجرا و فضا می باشد، باید انتخاب شود. نوع ،ش از اجراپی -

 با قابلیت ارتجاعی باال، از اهمیت باالیی برخوردار هستند. در نصب و استفاده از چسب هایاجرای روش ترکیب شده  -

 ترکیب شده استفاده می شود. نصب  اطمینان حاصل کنید که از روش ابعاد بزرگبرای چسباندن متریال های پوششی سنگین یا  -

دندانه  قسمتروی سطح پخش شود، سپس با با قسمت صاف ماله به منظور بدست آوردن چسبندگی بهتر سطح، ابتدا باید مالت   -
 دار شود. ابعاد کاشی انتخاب شده است، شیار دار ماله که مطابق با

بر روی برچسب دستورالعمل، ترجیحاً بوسیله اعمال مقداری  شدهداده  در زمان ایجاد پوسته کاشی ها باید روی مالت شانه ای شده -
فشار، نصب شوند. این زمان ایجاد پوسته ممکن است، هنگامی که تحت شرایط نامطلوب مانند دمای باال، رطوبت پایین یا وزش باد 

 اعمال شود، کوتاه تر شود. 

 باید دور ریخت. مالتی که تاریخ انقضای آن گذشته یا مالت تشکیل پوسته داده را -

ساعت بر روی کاشی هایی که با محصوالت پایه سیمانی چسبانده شده اند،  24لطفاً از تماس مستقیم آب برای مدت حداقل  -
 جلوگیری نمائید. 

اید یک پروفیل انبساط های موجود در کف پس از نصب سرامیک باید در نظر گرفته شود و در طول درزهای انبساط کاشی ها، ب -
 انبساط اجرا می شود، در فواصل معین تأمین شود. ورتان که لزوماً در کنج ها و درزهایا چسب پلی یمناسب ی

 باشد. 5ورتان یا اپوکسی باید اعمال شود، باید کمتر از %طوح که مالت اتصال روی اساس پلی یرطوبت س -

مخلوط باید یکجا و بدون تقسیم اجزاء  ماده شوند.ورتانی و اپوکسی باید مطابق برچسب دستورالعمل ها آعوامل چسباندن پایه پلی ی -
 با سرعت پائین انجام شود.  میکسرمحصول ساخته شود و با استفاده از یک 

روی محصول تأثیر خواهد گذاشت، در نظر گرفته  پایه اپوکسی، باید این موضوع که دمای بیرون چسب های در زمان استفاده از  -
 یین روی زمان گیرش تأثیر خواهد گذاشت.شود و اینکه این دمای باال یا پا

 ساعت اول پس از اجرا، حفظ شود.  24شرایط دمایی اجرا که در ویژگی های فنی محصوالت ارائه شده است، باید در  -
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                  TECHNOFLEX (C2TE S1) 1054      انعطاف پذیر چسب کاشی

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    شرح محصول: 

 ها. و سنگ یسرامیککاشی های افزایش یافته و لغزش کاهش یافته برای  OPEN TIME باعالی،  کاراییبا انعطاف پذیر  پایه سیمان بچس

 موارد کاربرد:

گرانیت، سرامیک سنگ طبیعی، مرمر،  برای چسباندن ،ختلفهای م در اندازه یکاشی های کف و دیوار در فضای داخلانواع برای چسباندن  -
 سیمانی و بتن. های زیرسازی روی Clinker ،Cotto پرسالن،

 .کاشی و سنگ کار شدهبرای چسباندن کاشی ها بر روی  - 
 .رنگ شده و گچیبرای چسباندن کاشی ها روی دیوارهای  -
 .حوضچه ها و سایر فضاهای مرطوب ی شنا،برای چسباندن کاشی ها در استخرها -
  ندن کاشی ها روی تراس و بالکن ها.برای چسبا -
 .  سردخانه ها و کف های دارای عایق های حرارتی انبار مانند ،دهد ناگهانی دما رخ می اتکه تغییر مکان هایی برای چسباندن کاشی ها در -
 .مدارس، ها بیمارستانمراکز خرید، که در معرض ترافیک سنگین هستند مانند  برای چسباندن کاشی ها در مکان هایی -

 ویژگی ها:
 .عالیچسبندگی  -

 مقاوم در برابر تغییرات دمایی. تغییر شکل پذیری باال، -
 .ین بدون لغزش چسبهای سنگ برای چسباندن کاشیقابل استفاده روی سطوح عمودی حتی  -
- OPEN TIME (زمان مجاز کار با چسب پس از اعمال روی سطح) افزایش یافته .                                         
 آسان. ماله کشی -

 روش اجرا: 
 .عمل آوری شده باشندزیرساخت های سیمانی باید  خشک باشد.ه اندازه کافی ، عاری از روغن، چربی و بمحکمزیرساخت باید  -
   از   گچ کشُته سطوح روی استفاده کنید.   MASTAR 10یا  TAMIRARTو صاف از استواردر سطوح ناصاف برای بدست آوردن سطحی  -

GYPSASTAR  .استفاده کنید 
 پاک کنید.در صورت وجود گرد و غبار پشت کاشی ها را با آب  -
بدست  و بدون کلوخه همگن چسبیبه آرامی میکس کنید تا ریخته و لیتر آب تمیز  7.5تا  6را در TECHNOFLEX  چسب ازگرم  کیلو 25 -

نگردیده است  اضافه کردن هرگونه افزودنی که در دستورالعمل و یا نحوه اجرا ذکر شود. از آید. استفاده از میکسر با سرعت پایین توصیه می
 خودداری نمایید.

 ، چسب آماده استفاده است.میکس مجدددقیقه  2 تا 1 ازپس  .آیدعمل  چسبدقیقه صبر کنید تا  10تا  5–  
برای بدست آوردن . (نگاه کنید به جدول اندازه دندانه توصیه شده) روی سطح پخش کنیدمتناسب با ابعاد کاشی را با ماله دندانه دار  چسب -

آن را سمت دندانه دار ماله سپس با ق ،را با قسمت صاف ماله روی سطح ریخته TECHNOFLEXچسبندگی خوب ابتدا یک الیه نازک از 
 شیاردار کنید.

چسب یا در معرض سرما و ترافیک زیاد،  موجودروی کاشی های بر  (cm  40×40از کاشی های بزرگتردر مورد نصب کاشی های بزرگ ) -
TECHNOFLEX روش ترکیبی( .را باید در پشت کاشی هم بزنید( 

 چسب ها
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- OPEN TIME  دمای باال، ) نصب کنید. شرایط نامساعد آب و هوایی یکنواخت کاشی ها را طی این مدت با فشار دقیقه می باشد. 30چسب

 .راشیده و دور بریزیدخرا  چسب، زمان از حد گذشتشود. اگر این  می به حدود چند دقیقه زمانباعث کاهش این رطوبت پایین، باد و...( 

نها تمام شده دور بریزید. دست ها و ابزار کار را با آب و سطوح را با آ (زمان قابل استفاده بودن چسب در سطل پس از اختالط) POT LIFE هایی را که  چسب -
 پارچه مرطوب تمیز کنید.

 ساعت در معرض آب قرار بگیرند. 24نصب شده اند نباید برای حداقل  TECHNOFLEXکاشی هایی که با  -
 

 هشدارها:

برای اطالعات بیشتر به برگه اطالعات  حاوی سیمان است، باعث سوزش چشم ها، سیستم تنفسی و پوست می شود. چسب که از آنجایی -
  ایمنی مراجعه کنید. 

 و با توجه به شرایط استفاده و ویژگی های سطح ممکن است تغییر کند. یک اطالعات کلی است میزان مصرف اشاره شده -

 نگهداری:

 کیسه روی یکدیگر خودداری کنید. 10کنید. از قرار دادن بیش از  خشک نگهداری نسبتاً در محیط -

 بسته بندی: 

 .گرمیکیلو 25چند الیی کاغذی  های کیسه -
 (%50و رطوبت نسبی  C°23)در دمای    مشخصات فنی

     اطالعات کلی
 ظاهر محصول

 
 سفید خاکستری یا پودر

و در جای خشک نگهداری  اصلیاگر در بسته بندی  ،ماه12 زمان نگهداری 
  .شود

       اطالعات اجرایی

 ی قابل استفادهمحدوده دمای

 
(+5°C)-(+35°C) 

 نسبت اختالط

 
 کیلوگرم پودر 25لیتر آب در   7.5-6

Pot Life 
 

 ساعت 6حدود 

 (EN 1308میزان لغزش طبق استاندارد )
 

mm≥  0.5  
Open Time  ،( طبق استانداردEN 1346) 

 
N/mm 0.5 ≤دقیقه  30پس از 

2 

 )پس از اجرای سرامیک( بند کشی

 
 روی کف ،ساعت بعد  24-روی دیواربعد، ساعت  8

 میزان مصرف
 

   3-5 kg/m
2
 

       عملکردیاطالعات  

 (EN 1348)استاندارد طبق  چسبندگی کششی مقاومت

   اولیه  
 

  1N/mm
2 

≥ 
 پس از قرار گرفتن در معرض دما

 
  1N/mm

2 
≥ 

 پس از غوطه ورشدن در آب

 
  1N/mm

2 
≥ 

 ب شدنآ-چرخه یخ زدنقرار گرفتن در پس از 

 
 1N/mm

2 
≥ 

 (EN 12002طبق استاندارد ) ،تغییر شکل پذیری

 
   2.5 mm-S1 Deformable

 
≥ 

 بهره برداری پس از نصبمحدوده دمای 

 
(-40°C)-(+80°C) 

 (EN 12004طبق استاندارد ) ،عناصر مخربآزاد سازی 

 
A

+ 

 واکنش در برابر آتشکالس 
 

A2 
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     TECHNOMAX 30 (C2TE S2) 1060  با انعطاف پذیری باال جزئیچسب کاشی دو

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    شرح محصول: 

و  یسرامیککاشی های افزایش یافته و لغزش کاهش یافته برای  Open Timeکارایی باال با   ،انعطاف پذیر دو جزئی پایه سیمانی بچس
 سنگها.

 موارد کاربرد:

 متر در نمای بیرونی. 3تا ارتفاع ، گرانیت یا سرامیک پرسالن برای چسباندن سرامیک -
گرانیت، سرامیک  مرمر، ، سنگ طبیعی،یو خارج یداخل فضای درختلف کف و دیوار در اندازه های مبرای چسباندن انواع سرامیک  -

 سیمانی و بتن.   زیرسازی های روی Clinker ،Cottoپرسالن، 
 در جاهایی که در معرض ترافیک سنگین هستند مانند مدارس و بیمارستانها. -

 ویژگی ها:
 .کاملچسبندگی  -

 تغییر شکل پذیری باال، مقاوم در برابر تغییرات دمایی. -
 ب و هوایی.مقاوم در برابر همه نوع شرایط آ -
 .لغزش چسببرای چسباندن کاشی های سنگین بدون قابل استفاده روی سطوح عمودی حتی  -
- OPEN TIME (زمان مجاز کار با چسب پس از اعمال روی سطح) افزایش یافته .                                         
 آسان. ماله کشی -

 روش اجرا: 
 زیرساخت باید سالم، عاری از روغن، چربی و به اندازه کافی خشک باشد. زیرساخت های سیمانی باید عمل آمده باشند. -
   از   گچ کشُته سطوح رویاستفاده کنید.   MASTAR 10یا  TAMIRARTدر سطوح ناصاف برای بدست آوردن سطحی سالم و صاف از -

GYPSASTAR  .استفاده کنید 
  در صورت وجود گرد و غبار پشت کاشی ها را با آب پاک کنید. -
ریخته و به آرامی میکس کنید تا خمیری همگن بدون )جزء مایع( لیتر مایع تمیز  5.75را در TECHNOMAX 30  از جزء پودری کیلوگرم 25 -

آید. استفاده از میکسر با سرعت پایین توصیه می شود. از اضافه کردن هرگونه افزودنی که در دستورالعمل و یا نحوه اجرا ذکر کلوخه بدست 
 نگردیده است خودداری نمایید.

 دقیقه میکس مجدد، چسب برای استفاده آماده است. 2 تا 1 دقیقه صبر کنید تا خمیر عمل آید. پس از 10تا  5 - 
برای بدست آوردن  )نگاه کنید به جدول اندازه دندانه توصیه شده(مالت را با ماله دندانه دار متناسب با ابعاد کاشی روی سطح پخش کنید.  -

را با قسمت صاف ماله روی سطح ریخته، سپس با قسمت دندانه دار ماله روی  TECHNOMAX 30چسبندگی خوب ابتدا یک الیه نازک از 
 کنید.آن را شیاردار 

 
روی کاشی های موجود یا در معرض سرما و ترافیک زیاد، ( سانتیمتر 40×40 )کاشی های بزرگتر ازدر موارد کاربرد کاشی های بزرگ،  -

TECHNOMAX 30  .روش ترکیبی(را باید در پشت کاشی هم بزنید( 

 

 چسب ها
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- OPEN TIME   دمای باال، نصب کنید. شرایط نامساعد آب و هوایی یکنواخت دقیقه می باشد. کاشی ها را طی این مدت با فشار  30چسب(

 .باعث کاهش این زمان به حدود چند دقیقه می شود. اگر این زمان از حد گذشت، مالت را خراشیده و دور بریزیدرطوبت پایین، باد و...( 

در نصب کاشی های بزرگ، کاشی ها را افقی قرار دهید و تا قبل از اینکه ردیف پایین کامال سفت شود، ردیف باالیی را شروع نکنید. در هر 
 استفاده کنید.   KALEPOLYMASو از  متر یک درز انبساطی بگذارید 5-4

آنها تمام شده دور بریزید. دست ها و ابزار کار را با آب و سطوح را با  (تالطزمان قابل استفاده بودن چسب در سطل پس از اخ) POT LIFEمالت هایی که  -
 پارچه مرطوب تمیز کنید.

 ساعت در معرض آب قرار بگیرند. 24نصب شده اند نباید برای حداقل   TECHNOMAX 30کاشی هایی که با  -

 نگهداری:

 کیسه روی یکدیگر خودداری کنید. 10کنید. از قرار دادن بیش از  خشک نگهدارینسبتاً محیط  ی:درجزء پو
 درجه سانتیگراد و در بسته بندی مهر و موم شده اصلی نگهداری شود. 23 تا 5جزء مایع: در دمای 

 بسته بندی: 
 .کیلوگرمی 25جزء پودری: کیسه های چند الیی کاغذی  -
 لیتری. 5.75جزء مایع: گالن های -

 (%50و رطوبت نسبی  C°23)در دمای    مشخصات فنی

     اطالعات کلی
 ظاهر محصول

 
 جزء اول: پودر خاکستری

     

 جزء دوم: مایع سفید

ماه اگر در بسته بندی مهر و موم شده اولیه و در جای 12  زمان نگهداری 
  خشک نگهداری شود.

       اطالعات اجرایی

 نسبت اختالط

 
 کیلوگرم پودر 25در  مایعلیتر  5.75

 Pot Life 
 

 ساعت 5

 محدوده دمای نصب
 

(+5°C)-(+35°C) 
 (EN 1308میزان لغزش طبق استاندارد )

 
mm≥  0.5    

 Open Time، ( طبق استانداردEN 1346) 
 

N/mm 0.5 ≤دقیقه  30پس از 
2

 

 )پس از اجرای سرامیک( بند کشی

 
 ساعت بعد روی کف  24-ساعت روی دیوار 8

 گیرش برای ترافیک پیادهزمان 
 

 ساعت 24

 میزان مصرف
 

 4.5 - 6.5 kg/m
2
 

       عملکردیاطالعات 

 (EN 1348)استاندارد طبق  چسبندگی کششی مقاومت

 روز( 28)پس از  اولیه  
 

1 N/mm
2
≥

 
 

 پس از قرار گرفتن در معرض دما

 
  1 N/mm

2
≥ 

 پس از غوطه ورشدن در آب

 
 1 N/mm

2 
≥ 

 ب شدنآ-چرخه یخ زدنقرار گرفتن در پس از 

 
  1 N/mm

2 
≥ 

 (EN 12002تغییر شکل پذیری طبق استاندارد )

 
 5 mm-S2 Highly Deformable

 
≥ 

 بهره برداری پس از نصبمحدوده دمای 

 
(-40°C )-(+80°C ) 

 (EN 12004)طبق استاندارد  ،عناصر مخربآزاد سازی 

 
 SDSنگاه کنید به 

 برابر آتشواکنش در کالس 
 

B 
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      TECHNOPUR (R2T) 1411                       پلی یورتان بدون حالل   چسب 

 
                                                                                                    شرح محصول:  

 بند، چند منظوره. پایه پلی یورتان دو جزئی، بدون حالل، آب چسب

 موارد کاربرد:

 ، چوب، سطوح روکش گچی.ایبر سمنت() ف، سرامیک گرانیتی، روی بتن، فلز، پانلهای سیمانی برای چسباندن سرامیک -
 پارکت. برای چسباندن -
 روی سطح سیستم های گرمایش از کف.  برای چسباندن -
 .( مسلح شده با مش فایبرگالسKALESINTERFLEXچسباندن سرامیک های نازک )برای  -

 ویژگی ها:
 بدون حالل. -
 انعطاف پذیری عالی. -

 بند. قابل استفاده بعنوان مواد آب -
 کامل. چسبندگی -

 روش اجرا: 
 .عمل آوری شده باشندزیرساخت های سیمانی باید  خشک باشد.ه اندازه کافی ، عاری از روغن، چربی و باستوارزیرساخت باید  -
 استفاده کنید.  MASTAR 10یا  TAMIRARTبرای بدست آوردن سطحی سالم و صاف از ی زیرساختناصافصورت هر نوع سستی و در  -
ساعت  72پس از  از کف روز زودتر شروع و در هنگام کار متوقف شود. سیستم گرمایش 10کف، گرمایش باید از  از برای سیستم گرمایش -

 از اتمام کار می تواند دوباره راه اندازی شود. 

 میکس کنید.رنگی همگن  تا رسیدن به مخلوط Bکیلوگرم جزء  0.75را با  A کیلوگرم از جزء  6.25  -

 کنید. میلیمتر پخش  4×4×4با استفاده از ماله دندانه دار با اندازه مخلوط حاصله را روی زیر ساخت  -

 بکار ببرید.)کره مالی(  butteringیا بزرگتر، مخلوط را با روش  40× 40چسباندن اندازه های در -
 دقیقه انجام گیرد. 45-60باید ظرف  سطح روی چسباندن کاشی ها و پارکت ها -

از این چسب را روی میلی متر 1بند نیز استفاده شود، یک الیه به ضخامت  عالوه بر چسب به عنوان ماده آب TECHNOPURهنگامی که  -
 سطح اجرا کنید و پس از خشک شدن الیه اول، چسب را با ماله دندانه دار روی سطح اول اجرا کنید.

 مواد پاک کننده پلی یورتان ابزار و سطوح را باآنها تمام شده دور بریزید.  (زمان قابل استفاده بودن چسب در سطل پس از اختالط) POT LIFEمالت هایی که  -

 کنید.تمیز 

 هشدارها:

 دی سوسیانات که هر کدام مضر می باشند. 4.4حاوی دی فنیل متان  -

 بخار آن را تنفس نکنید. در محوطه های با تهویه مناسب استفاده کنید. -
 در صورت تماس با پوست و چشم ها، فوراً با آب کافی شسته و توصیه های پزشکی را پیگیری کنید.  -
 .عینک محافظ استفاده کنیداز لباسها، دستکش و  -
 از دسترس کودکان دور نگه دارید.  -
 بسته نگه دارید. محصول را بصورت در -

 چسب ها
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 نگهداری: 

 کنید.  خشک نگهداری نسبتاًدر محیط  -

 بسته بندی: 
 )دو جزئی(. گرمیکیلو 7سطل  -

 ( %50و رطوبت نسبی  C°23)در دمای    مشخصات فنی

     اطالعات کلی
 رنگ

 
 جزء اول: زرد روشن

     

 قهوه ای تیرهجزء دوم: 
ماه، اگر در بسته بندی مهر و موم شده و در جای 12  زمان نگهداری 

  خشک نگهداری شود

       اطالعات اجرایی

 نسبت اختالط

 
 کیلوگرم A :6.25جزء 

  

 کیلوگرم B :0.75جزء 

 Pot Life 
 

 دقیقه 60-45

 زمان گیرش 
 

 ساعت 24سخت شدگی در 80% 

  

 سخت شدگی در یک هفته100% 

 (EN 1308میزان لغزش طبق استاندارد )
 

mm≥  0.5    
 میزان مصرف

 
kg/m 1.5 (با استفاده از ماله دندانه دار 4×4×4) 

  حدود  2

  

1mm ضخامت برای آب بندی(   ( 0.75 kg/m
2 

 

       عملکردیاطالعات 

 (EN 12003مقاومت برشی چسپ طبق استاندارد )

 اولیه  

 
 2 N/mm

2 
≥ 

 پس از غوطه ورشدن در آب

 
  2 N/mm

2 
≥ 

 پس از شوک حرارتی

 
 2 N/mm

2 
≥ 

 انعطاف پذیری

 
 عالی

 بهره برداری پس از نصبمحدوده دمای 

 
(-30°C )-(+80°C ) 

 (EN 12004)، طبق استاندارد  ،عناصر مخربآزاد سازی 

 
 SDSنگاه کنید به 

 کالس واکنش در برابر آتش
 

Cs2d0 
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 در فضای داخلی راهنمای انتخاب چسب ها

 فضای داخلی

 کاشی سرامیکی، موزائیک شیشه ای سرامیک پرسالنی Cottoسنگ طبیعی، مرمر، گرانیت، 

 دیوار

≥3600cm2 

≥3600cm2 ≥2000cm2 ≥1600cm2 ≥3600cm2 

≥3600cm2 ≥2000cm2 ≥1600cm2 ≥3600cm2 

≥3600cm2 ≥2000cm2 ≥1600cm2 

≥5000 cm2 ≥5000 cm2 ≥5000 cm2 

Technoflex 
Technomax 30 
Technopour 

Technoflex 
Technoflex 
Technomax 30 
Technopour 

Technoflex 
Technoflex 
Technomax 30 
Technopour 

Technoflex 

پالستر 
سیمانی، 

 بتن

Technomax 30 
Technopour 

Technoflex 
Technomax 30 

Technoflex 
Technomax 30 
Technopour 

Technoflex 
Technomax 30 

Technoflex 
Technomax 30 
Technopour 

Technoflex 
Technomax 30 

Technoflex 
 گچ،پالستر

  گچبرگ

Technomax 30 
Technopour 

Technoflex 
Technomax 30 

Technoflex 
Technomax 30 
Technopour 

Technoflex 
Technomax 30 

Technoflex 
Technomax 30 
Technopour 

Technoflex 
Technomax 30 

Technoflex 
سرامیک 
 کار شده

Technomax 30 
Technopour 

Technoflex 
Technomax 30 

Technoflex 
Technomax 30 
Technopour 

Technoflex 
Technomax 30 

Technoflex 
Technomax 30 
Technopour 

Technoflex 
Technomax 30 

Technoflex 

سطوح رنگ 
شده با  
رنگهای 
 پایه آب

Technomax 30 
Technopour 

Technoflex 
Technomax 30 

Technoflex 
Technomax 30 
Technopour 

Technoflex 
Technomax 30 

Technoflex 
Technomax 30 
Technopour 

Technoflex 
Technomax 30 

Technoflex 
سطوح آب 

 بند شده

Technopour Technopour Technopour 

سطوح فلزی، 
چوبی، شیشه ای 

یا پانل های 
 فایبرسمنت

 کاشی سرامیکی، موزائیک شیشه ای سرامیک پرسالنی  Cotto سنگ طبیعی، مرمر، گرانیت،

 کف
≥3600cm2 

≥3600cm2 ≥2000cm2 ≥1600cm2 ≥3600cm2 

≥3600cm2 ≥2000cm2 ≥1600cm2 ≥3600cm2 

≥3600cm2 ≥2000cm2 ≥1600cm2 

≥5000 cm2 ≥5000 cm2 ≥5000 cm2 

Technoflex 
Technomax 30 
Technopour 

Technoflex 
Technoflex 
Technomax 30  

Technoflex Technoflex 

پالستر 
سیمانی، 

 بتن

Technomax 30 
Technopour 

Technoflex 
Technomax 30 
Technopour 

  

Technoflex   Technopour 
Technomax 30 
Technopour 

Technoflex 
Technomax 30 
Technopour 

Technoflex   Technopour 
Technomax 30 

Technopour 
Technoflex   

Technomax 30 
Technoflex   Technopour 

کف های دارای 
 گرمایش از کف

Technomax 30 
Technopour 

Technoflex 
Technomax 30 

 

Technoflex 
Technomax 30 
Technopour 

Technoflex 
Technomax 30  

Technoflex 
Technomax 30 

Technopour 
Technoflex 

Technomax 30 Technoflex 
سرامیک 
 کار شده

Technopour Technopour Technopour 

سطوح 
چوبی یا 

 فلزی

Technopour Technopour Technopour 

سطوح با پوشش 
لینولئوم، 

الستیک یا 
PVC 

Technopour Technopour Technopour 

سطوح با 
پوشش های 

 قیری

 راهنمای انتخاب نوع چسب
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 تذکر: پیش از استفاده از چسب ها بر سطوح مختلف از پرایمر مخصوص هر سطح استفاده کنید.

 

 بیرونیراهنمای انتخاب چسب ها در فضای 

 فضای بیرونی

 کاشی سرامیکی، موزائیک شیشه ای سرامیک پرسالنی Cottoسنگ طبیعی، مرمر، گرانیت، 

 دیوار

≥3600cm2 

≥3600cm2 ≥2000cm2 ≥1600cm2 ≥3600cm2 

≥3600cm2 ≥2000cm2 ≥1600cm2 ≥3600cm2 

≥3600cm2 ≥2000cm2 ≥1600cm2 

≥5000 cm2 ≥5000 cm2 ≥5000 cm2 

Technomax 30  Technopour Technomax 30 Technomax 30  Technopour Technomax 30 
Technomax 30 

Technopour 
Technomax 30 

Technopour Technomax 30 

پالستر 
سیمانی، 

 بتن

Technomax 30  Technopour Technomax 30 Technomax 30  Technopour Technomax 30  Technopour 
سرامیک 
 کار شده

Technomax 30  Technopour Technomax 30 Technomax 30  Technopour Technomax 30  Technopour 

سطوح رنگ 
شده با  

رنگهای پایه 
 آب

Technopour Technomax 30  Technopour Technomax 30  Technopour  Technopour Technomax 30  Technopour 

سیستم 
های دارای 

عایق 
 حرارتی

Technopour Technopour Technopour 
سطوح 
 فلزی

 کاشی سرامیکی، موزائیک شیشه ای سرامیک پرسالنی Cottoسنگ طبیعی، مرمر، گرانیت، 

 کف

≥3600cm2 

≥3600cm2 ≥2000cm2 ≥1600cm2 ≥3600cm2 

≥3600cm2 ≥2000cm2 ≥1600cm2 ≥3600cm2 

≥3600cm2 ≥2000cm2 ≥1600cm2 

≥5000 cm2 ≥5000 cm2 ≥5000 cm2 

Technomax 30 Technopour Technomax 30  Technopour Technomax 30  Technopour 

پالستر 
سیمانی، 

 بتن

Technomax 30 
Technopour 

Technomax 30 

Technopour Technomax 30 
Technomax 30 
Technopour 

Technomax 30 
Technopour 

Technomax 30 Technomax 30  Technopour 
سرامیک 
 کار شده

Technopour Technopour Technopour 

سطوح با 
پوشش 

 های قیری

 پرایمر مخصوص هر سطح استفاده کنید. تذکر: پیش از استفاده از چسب ها بر سطوح مختلف از
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 برای سرامیک های ابعاد بزرگ و نازک راهنمای انتخاب چسب ها

 مسلح شده با مش فایبرگالس دون مش فایبرگالسب
فضای 

 داخلی

  

 دیوار

˃5000 cm2            ˂5000 cm2                  

سانتیمتر کمتر باشد( 100بزرگتر از )طول ضلع   ˃5000 cm2              ˂5000 cm2                 

             
(سانتیمتر کمتر باشد 100)طول ضلع بزرگتر از   

Technomax 30  Technopour 
Technoflex  Technomax 30 

Technopour 
Technopour پالستر سیمانی 

Technomax 30  Technopour 
Technoflex  Technomax 30 

Technopour 
Technopour بتن 

Technopour 
پالستر گچی، 

 گچبرگ

Technomax 30  Technopour 
Technoflex  Technomax 30 

Technopour 
Technopour سرامیک کار شده 

Technomax 30  Technopour 
Technoflex  Technomax 30 

Technopour 
Technopour سطوح چوبی 

Technomax 30  Technopour 
Technoflex  Technomax 30 

Technopour 
Technopour پالستر سیمانی 

 Technomax 30  Technopour کف
Technoflex  Technomax 30 

Technopour 
Technopour سرامیک کار شده 

Technomax 30  Technopour 
Technoflex  Technomax 30 

Technopour 
Technopour Technopour 

سطوح گرمایش از 
 کف

                     

 مسلح شده با مش فایبرگالس مسلح شده با مش فایبرگالس
فضای 

 بیرونی

  

 دیوار

˃5000 cm2            ˂5000 cm2
               

         
سانتیمتر کمتر باشد( 100بزرگتر از )طول ضلع   ˃5000 cm2           ˂5000 cm2                      

              
(سانتیمتر کمتر باشد 100)طول ضلع بزرگتر از   

Technopour Technomax 30  Technopour Technopour پالستر سیمانی 

Technopour Technomax 30  Technopour Technopour بتن 

Technopour Technomax 30  Technopour Technopour سرامیک کار شده 

Technobond سازه فلزی 

Technopour Technomax 30  Technopour Technopour پالستر سیمانی 

 کف
Technopour Technomax 30  Technopour Technopour Technopour سرامیک کار شده 

 سطح استفاده کنید.تذکر: پیش از استفاده از چسب ها بر سطوح مختلف از پرایمر مخصوص هر 
 

 راهنمای انتخاب نوع چسب
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 بندکشی ی مواداطالعات اجرا

 مواد بندکشی رنگیمتفاوت و زیبا با  فضاهایی
های رنگی و طرح دار برای اینکه فضایی که ما در آن ها زندگی می تنها سرامیک 

نیست. به همین خاطر انتخاب در کنار انتخاب سرامیک، کنیم زیبا به نظر برسد، کافی 
 استفاده از بندکشی که مناسبِ خصوصیات طرح و رنگ سرامیک باشد، بسیار مهم است.

زمانی که رنگ های مختلف بدست آوردن تصاویر تا حدود زیادی متفاوت و متنوع 
ن مطلب نشان ای در کنار سرامیک مشابه استفاده می شوند، امکان پذیر است. بندکشی

 می دهد که انتخاب رنگ بندکشی چقدر مهم است.
بندکشی با رنگ ها و مشخصات مختلف را تولید می کند. پودر  هایکاله کیم پودر

گزینه های رنگی غنی جایگزین خودش، این فرصت را برای ایجاد  32بندکشی کاله کیم با 
 فضای داخلی زیبایی با سرامیک ها فراهم می کند.

 

 پودرهای بندکشینکات مهم در استفاده از 

 
، کلوخه یا سخت شده اند، استفاده منقضی شدهآن ها تولید قبل از اجرا، پودر بندکشی باید کنترل شود. از محصوالتی که تاریخ  -

 نکنید.

 پودر بندکشی باید مطابق با دستورالعمل آماده سازی روی بسته بندی آماده شود. -

در طول آماده سازی پودربندکشی، این پودر باید به آرامی در مقدار مشخصی از آب همانطور که بر روی بسته بندی نشان داده شده  -
 با سرعت پایین، آماده شود. میکسر است، ریخته شود و هم زده شود تا زمانیکه مخلوطی همگن بدست آید. مخلوط باید با یک 

 که در دستورالعمل ها ذکر نگردیده است، خودداری نمائید. از اضافه کردن هر افزودنی دیگر -

  برای کف باید با همان غلظت و روانی دیوار ها آماده شوند.مواد بندکشی  -

 قبل از اجرای بندکشی، شکاف درزها باید تمیز و مرطوب شود به طوریکه مالت بندکشی به سرعت خشک نشود.  -

 ها و مات شدن باقیمانده ها پاک کرد.میک را می توان پس از پر کردن بندسطح سرا -

ها های سرامیکی نباید وارد شکاف بند پاک کردن مواد بندکشی باید به درستی انجام شود. باقیمانده های گرد و غبار روی کاشی -
 شوند.

 در زمان پاک کردن، از از اسفنجی فشرده و نمدار استفاده کنید. از اسفنج خیس استفاده نکنید. -

 و مکان متناسب باشد، باید استفاده شود. عامل بندکشی مناسب که با عرض بند یکدر زمان اجرا،  -

 ورتانی استفاده شود.ن باید از پودر بندکشی پایه پلی یدر درزهای انبساط در محل اتصال دیواره و زمی -

ون جداسازی اجزای محصول مواد بندکشی پایه اپوکسی باید مطابق با دستورالعمل های ذکر شده آماده شوند یک مخلوط یک جا بد -
 و با استفاده از یک همزن با سرعت پایین باید ساخته شود. 

پاک کردن باید با آب ولرم و با مواد شوینده تا زمانیکه پس از اجرای مواد بندکشی پایه اپوکسی، پاک کردن باید فوراً انجام شود.  -
 د. آب و اسفنج مورد استفاده باید مرتب عوض شوند.مرتبه تکرار شو 3-4و حداقل  سطح کامالً تمیز شود، انجام شود

 ورتانی و اپوکسی، خشک باشد.در زمان اجرای مالت بندکشی پلی ی ها بایدبه خاطر داشته باشید که شکاف بند لطفاً -

 
 
 
 
 
 

 

کاله کیم-کاتالوگ مواد شیمیایی ساختمانی  
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  ULTRAFUGA FLEX 2500   (mm 20-2) ی انعطاف پذیر تقویت شده با سیلیکونپودر بندکش  

 
                                                                                                    شرح محصول: 

  متر. میلی 20تا  2 مناسب برای درزهای پایه سیمان، تقویت شده با سیلیکون،)مقاومت باال در برابر سایش و جذب بسیار کم آب(، کارایی عالی  

 موارد کاربرد:

 ر،کف و دیوا در ، سنگهای طبیعیگرانیت، کوتو، کلینکر، موزائیک شیشه ای، مرمر کاشی های سرامیکی،همه انواع و اندازه بندکشی  -
 متر. میلی 20تا  2درزهای  برای ساختمان و بیرون داخل

 بندکشی فضاهای مرطوب نظیر استخرهای شنا و مخازن آب.  -
ییرات ناگهانی دما و ترافیک سنگین هستند نظیر نمای ساختمانها، تراس ها، برر روی سسریتم   بندکشی مکان هایی که در معرض تغ  -

 های گرمایش از کف و انبارها.

  بندکشی کف و دیوار فضاهایی نظیر حمام ها، بالکن ها و آشپزخانه ها. -

 ویژگی ها:
 مستعد کثیف شدن نیست، تمیزی آسان.  -
 جذب آب کم با خاصیت دفع آب. -
 تائید شده برای استفاده در تماس با آب مصارف خانگی. -
 انقباض پایین، درنتیجه بدون ترک و شکاف. -

 مقاومت خیلی خوب در برابر سایش. -
 آب شدن.-مقاومت فشاری و خمشی خوب، مقاومت خوب در برابر چرخه یخ زدن -
 عمل آوری سریع. -
 سطح نهایی هموار.  -
 رنگ مختلف. 14و اتمسفر، در  مقاوم در برابر ماوراء بنفش -
 

 روش اجرا: 
 قبل از بندکشی، صبر کنید تا چسب به طور کامل خودش را بگیرد. -

درزها باید تمیز، عاری از گرد و خاک باشند و عمق شکاف درزها باید حداقل به اندازه  -
2

3
 ضخامت کاشی باشد. 

محافظرت کننرده سرطح     ، ازبر روی کاشی های زبر یا متخلخل و سنگ هرا   ULTRAFUGAFLEXقبل از استفاده ازشود  توصیه می -
SERACARE   .برای سهولت در تمیز کردن استفاده کنید 

 درزها را با آب تمیز نمدار کنید.  ،هنگام استفاده  از کاشی و سرامیکهای ناصاف و متخلخل در دماهای باال و در برابر باد -

بردون کلوخره   و  لیتر آب تمیز ریخته و به آرامی میکس کنید تا خمیری همگن  1.35تا  1.2 را در ULTRAFUGAFLEXکیلوگرم از  5 -
میزان آب باید به دقت اندازه گیری شود. از اضافه کرردن هرگونره افزودنری کره در     استفاده کنید.  از میکسر با سرعت پایین. بدست آید

نمایید. آب اضافه باعث ترک، مقاومت پایین در برابر سایش و نقرص در رنرگ   دستورالعمل و یا نحوه اجرا ذکر نگردیده است خودداری 
 می شود.

 برای استفاده آماده است. خمیردقیقه میکس مجدد،  2 تا 1 دقیقه صبر کنید تا خمیر عمل آید. پس از 10 تا 5 - 

 مواد بندکشی
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 بهم فشررده  و کنید. مطمئن شوید که درزها کامال توپر پر کامالمناسب و استفاده از ماله الستیکی  ULTRAFUGA FLEXدرزها را با  -

 .حرکت اریب تخته ماله از روی سطح پاک کنید با استفاده از اضافی را ULTRAFUGA FLEXهستند. 
دقیقره، سرطح را برا یرک اسرفنج       20ترا   10حالت انعطاف پذیری خود را از دست داد و کدر شد، معموال پس از هنگامی که مخلوط  -

مرطوب در حالیکه آنرا اریب روی درزها حرکت می دهید تمیز کنید. چنانچه تمیز کاری در زمانی که مخلوط هنوز خمیری شکل است، 
 منجر به تغییرات رنگ شود. و بندها بیرون آیدانجام شود  ممکن است دوغاب از 

 ی سطح را می توان با یک دستمال تمیز خشک پاک کرد.هرگونه باقیمانده مواد بندکشی بر رو -
بررای تمیزکرردن از پراک کننرده سریمانی      ، کثیرف شرده باشرد    ULTRAFUGA FLEX برا  هرا  کرف  چنانچه بر روی سطح دیوارهرا و  -

SERACARE  استفاده کنید روز پس از بندکشی درزها 10حداقل. 
 بریزید.مالت هایی که عمر مفید آنها تمام شده است را دور  -

 کامال سفت شود، بشویید. ULTRAFUGAFLEXف را با آب فراوان قبل از اینکه وابزار و ظر -
 شود که درزها را پس از چند در آب و هوای بسیار گرم، خشک یا در معرض باد، توصیه می ULRTAFUGAFLEXزمان استفاده از  در -

 .ساعت به منظور بهبود عملکرد نهایی مرطوب کنید

 هشدارها:
بررای اطالعرات    حاوی سیمان است، باعث سوزش چشم ها، سیستم تنفسی و پوست مری شرود.   ULTRAFUGAFLEX که از آنجایی -

 بیشتر به برگه اطالعات ایمنی مراجعه کنید.  

 نگهداری:

 خودداری کنید. کیسه روی یکدیگر 10کنید. از قرار دادن بیش از  خشک نگهدارینسبتا در محیط  -

 بسته بندی: 

 .کیلوگرمی 20چند الیی کاغذی کیسه های  -

  .کیلوگرمی 5 پلی اتیلن های کیسه  -
 (%50و رطوبت نسبی  c°23)در دمای    مشخصات فنی

     اطالعات کلی
 ظاهر محصول

 
 پودر سفید و رنگی

اگر در بسته بندی مهر و موم شده و در جای  ،ماه 12 زمان نگهداری 
  .خشک نگهداری شود

       اطالعات اجرایی

 (35°C+)-(C°5+)  محدوده دمای کاربرد
 نسبت اختالط

 
 کیلوگرم پودر 20لیتر آب در  4.8 -5.4

     

 کیلوگرم پودر 5لیتر آب در   1.2 -1.35

Pot Life 
 

 دقیقه 30

 زمان گیرش برای ترافیک سبک
 

 روز یک

 میزان مصرف
 

 سرامیک.بعاد ا و بندبه عرض  هنگاه کنید به جدول مصرف، بست

       اطالعات عملکردی

 (EN 12808-3مقاومت خمشی طبق استاندارد )

 
2.5 N/mm

2 
≥

 
 

 (EN 12808-3مقاومت فشاری طبق استاندارد )

 
  15 N/mm

2 
≥

 
 

 (EN 12808-3آب شدن( )-مقاومت خمشی طبق استاندارد ) پس از چرخه یخ زدن

 
  2.5 N/mm

2 
≥

 
 

 (EN 12808-3آب شدن( )-استاندارد ) پس از چرخه یخ زدنمقاومت فشاری طبق 

 
  15 N/mm

2 
≥

 
 

 (EN 12808-2مقاومت سایشی طبق استاندارد )

 
 1000 mm

3 
≥  

 (EN 12808-4انقباض طبق استاندارد )
 

 3 mm/m ≥          
 (EN 12808-5طبق استاندارد ) (ساعت 4 پس از دقیقه / 30پس از )جذب آب 

 
 2 gr ≥   5gr ≥ /      

 )پس از گیرش نهایی( سرویسمحدوده دمای 
 

(-30°C )-(+80°C) 
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 + EPOTECH 2954ی پایه اپوکسی، مقاوم در برابر مواد شیمیایی بندکش چسب و مواد

 
                                                                                                    شرح محصول: 

 مقاوم در برابر مواد شیمیایی، مواد بند کشی قابل پاک شدن با آب.  ،سه جزئی، بدون حاللاپوکسی -چسب پایه رزین

 موارد کاربرد:
  سطح مانند سرامیک های پرسالن آنتی اسید، کاشی ها، گرانیت و ....برای چسباندن و بندکشی مصالح پوششی  -
 در صنایع نظیر غذایی، نساجی، داروسازی و بیمارستان ها، استخرهای آب گرم و اماکنی که به بهداشت نیاز دارد.   -
 در اماکن صنعتی که به مقاومت شیمیایی و مکانیکی باالیی نیاز دارند.   -

 سکوهای آزمایشگاهی و آشپزخانه های تجاری.برای استفاده در  -
 شنای آب گرم یا استخرهای شنای آب شور و تصفیه خانه فاضالب. ت آمده برای استفاده در استخرهاینتایج عالی بدس -

 ویژگی ها:
 چسبندگی عالی.  -
 مقاومت باال در برابر ترافیک سنگین. -
 قابل استفاده بر روی سطوح عمودی. -
 آسان.ماله کشی  -
 مقاومت شیمیایی و مکانیکی عالی. -
 مقاوم در برابر لکه پذیری. -

 بهداشتی بودن بعلت جذب آب کم. -
 به دلیل برخورداری از سطحی صاف براحتی پاک می شود. -
 مقاوم در برابر ترک و سایش و بادوام. -
 درجه سانتیگراد. 25ترکیب در دمای  دقیقه زمان قابل مصرف پس از 60سهولت در اجرا با داشتن  -

 روش اجرا: 

 کاربرد بعنوان چسب:
قرار  درجه سانتیگراد 23±3یک روز قبل از کار در دمای محیط  مواد افزایش می یابد. بنابراین مواد را (Viscosity) در دمای پایین لزجت -

 دهید.
 تجاوز کند. 5%سطح باید خشک باشد و میزان رطوبت نباید از  -
در سطوح  .عمل آوری شده باشندزیرساخت های سیمانی باید  خشک باشد.ه اندازه کافی ، عاری از روغن، چربی و بمحکم زیرساخت باید -

 .استفاده کنید  MASTAR 10یا  TAMIRARTو صاف از استواربرای بدست آوردن سطحی  و ضعیف ناصاف
 قبل از شروع کار، از دستکش محافظ، عینک و یا ماسک استفاده کنید. -
با سرعت کم  میکسر ن اضافه کنید و بارا به آ Bرا در داخل ظرف بریزید و جزء  Aرا خالی کرده، سپس جزء  Cو  Bابتدا ظرف محتوی جزء  -

 تا جایی که مخلوطی همگن بدست آید هم بزنید.
 اضافه کرده و به آرامی میکس کنید تا مخلوط کامال صاف و همگن شود. Bو  A را به مخلوط میکس شده Cسپس جزء  -
مواد را با ماله دندانه دار متناسب با ابعاد کاشی، پخش کنید. برای بدست آوردن چسبندگی خوب، ابتدا یک الیه نازک از چسب را با قسمت  -

 شیاردار کنید. صاف ماله روی سطح اجرا کنید، سپس با قسمت دندانه دار ماله روی آن را

 مواد بندکشی
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 کاشی ها را با اعمال فشار یکنواخت نصب کنید. -
استفاده کنید. موادی که عمر مفید آنها سپری شده، دور  دقیقه می باشد، 60که آن  (مان قابل مصرف پس از ترکیبز) Pot Lifeمواد را در طول  -

 بریزید.
 ساعت روی سطح راه نروید. 24 کاشی تاپس از نصب  -
 ابزار کار را با آب فراوان بشوئید. هنگامی که مواد سفت شود پاک کردن آن تنها با ابزارهای مکانیکی قابل انجام است. -

 کاربرد بعنوان مواد بندکشی:

ها باید حداقل به اندازه بندشکاف خالی باشند و عمق  ها باید تمیز، عاری از گرد و خاکبند -
2

3
 ضخامت کاشی باشد. 

 پر کنید. مواد بندکشی را بر روی کاشی ها ریخته و با ماله الستیکی پخش کنید. و با حرکت اریب ماله بندها را کامالً -
 ، از روی سطح پاک کنید.مواد بندکشی اضافی را با استفاده از حرکت اریب لبه ماله الستیکی بدون اینکه بندهای پر شده را خالی کنید -
 مواد بندکشی باقی مانده را با استفاده از اسفنج خیس خورده در محلول آب و صابون با حرکات آهسته مدور از روی سطح و بندها پاک کنید.  -
 را تعویض کنید.محلول آب و صابون( )هر چند دفعه یکبار اسفنج و محلول پاک کننده  -
 ادامه دهید.)بدون خالی شدن بندها( پاک شود  که مواد اضافی روی سطح کامالًپاک کردن سطح را تا زمانی  -

 هشدارها:
 محل را در طول کار تهویه کنید. -
 هنگام کار، از دستکش، عینک و یا ماسک استفاده کنید. -
 در صورت تماس با پوست و چشم، با آب فراوان شستشو دهید. -
 یشتر به برگه اطالعات ایمنی مراجعه کنید.  ببرای اطالعات  -
 محصول را با آب یا حالل مخلوط نکنید. -
 برای بندکشی  سنگ ها و سرامیک های متخلخل استفاده نکنید. رزین اپوکسی ممکن است به رنگ آسیب برساند. -
 آن تنها با ابزار مکانیکی امکان پذیر است. از روی سطح پاک کنید، زیرا زمانی که مواد سفت شود پاک کردن مواد اضافی را فوراَ -
 هنگامی که این محصول در معرض اشعه ماوراءبنفش قرار گیرد، رنگ آن ممکن است تیره شود. -

 نگهداری:

 در بسته بندی اصلی و در محل خشک نگهداری شود. درجه سانیتگراد  5-35دمایدر  -

 بسته بندی: 

 جزئی(. 3) کیلوگرمی 5 سطل های پالستیکیدر   -
 کیلوگرم A :2.38جزء 
 کیلوگرم B: 0.28جزء 
 کیلوگرم C :2.34جزء 
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 (%50و رطوبت نسبی  C°23)در دمای    مشخصات فنی

     اطالعات کلی
 ظاهر محصول

 
 مایع لزج سفید، خاکستری:  Aجزء 

 سبز-: مایع شفاف زردBجزء  

 سفید پودر نسبتاً: Cجزء 
و در جای خشک  اصلیاگر در بسته بندی  ،ماه 12

 .نگهداری شود

       اطالعات اجرایی

 (27°C+)-(C°10+)  ی قابل استفادهمحدوده دمای

 Pot Life 
 

 C°25دقیقه در دمای  60

N/mm 0.5 ≤دقیقه  30پس از   (EN 1346)طبق استاندارد   OPEN TIMEمقاومت
2

 

 )بسته به دمای هوا( ساعت،  48تا 12  زمان الزم برای بندکشی

 ) حداکثر مقاومت شیمیایی(الزم برای قابل استفاده شدن زمان 
 

 روز 7

 ساعت 24  زمان الزم برای عبور و مرور سبک

 میزان مصرف
 

 

kg/m 4-3به عنوان چسب
2   

 به عنوان مواد بندکشی، به جدول مصرف رجوع کنید.

    اطالعات عملکردی

 (EN 12003طبق استاندارد )چسبندگی برشی مقاومت 

 اولیه  
 

  2 N/mm
2
≥

 
 

 پس از غوطه ور شدن در آب
 

  2 N/mm
2
≥

 
 

 پس از شوک حرارتی

 
  2 N/mm

2
≥

 
 

 (EN 12808-3طبق استاندارد ) خمشیمقاومت 

 
 30 N/mm

2
≥  

 (EN 12808-3طبق استاندارد ) مقاومت فشاری
 

45 N/mm
2
≥           

 (EN 12808-2طبق استاندارد ) سایشیمقاومت 
 

 250 mm
3
≥           

 (EN 12808-4)انقباض طبق استاندارد 

 
1.5 mm/m≥ 

 (EN 12808-5)طبق استاندارد  دقیقه(  20)پس از جذب آب 

 
0.10 g ≥ 

 (80°C+)-( C°20-)  )پس از گیرش نهایی( بهره برداری پس از نصبمحدوده دمای 

 SDSنگاه کنید به                                                          (EN 12004)عناصر مخرب طبق استاندارد آزاد سازی 

 

 مواد بندکشی
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 +EPOTECHنتایج آزمایش های مقاومت شیمیایی بر روی 
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 بندکشی پایه سیمانی چارت مصرف پودر

 عرض بند به میلی متر
عمق بند به 

 میلی متر

ابعاد 

سرامیک به 

 میلی متر

10 6 5 4 3 2 1 

 )گرم بر متر مربع( میزان مصرف

7950 4750 4000 3200 2400 1600 800 6 

2.5×2.5 
10600 6350 5300 4250 3200 2100 1100 8 

13200 7950 6650 5300 4000 2650 1350 10 

15850 9500 7950 6350 4750 3200 1600 12 

2000 2400 2000 1600 1200 800 400 6 

5×5 
2650 3200 2650 2100 1600 1110 550 8 

3300 4000 3300 2650 2000 1350 700 10 

4000 4750 4000 3200 2400 1600 800 12 

2000 1200 1000 800 600 400 200 6 

10×10 
2650 1600 1350 1100 800 550 300 8 

3300 2000 1650 1350 1100 700 350 10 

4000 2400 2000 1650 1200 800 400 12 

250 150 150 100 100 300 150 6 

10×20 
350 200 200 150 100 400 200 8 

450 250 200 200 150 500 250 10 

500 300 250 200 150 600 300 12 

1000 600 500 400 300 200 100 6 

20×20 
1350 800 700 550 400 300 150 8 

1650 1000 850 700 500 350 200 10 

2000 1200 1000 800 600 400 200 12 

850 500 450 350 250 200 100 6 

20×30 
1100 700 550 450 350 250 150 8 

1400 850 700 550 450 300 150 10 

1650 1000 850 700 500 350 200 12 

700 450 350 300 250 150 100 6 

20×50 
950 550 500 400 300 200 100 8 

1150 700 600 500 350 250 150 10 

1400 850 700 550 450 300 150 12 

700 450 350 300 250 150 100 6 

25×33 
950 600 500 400 300 200 100 8 

1200 700 600 500 350 250 150 10 

1400 850 700 600 450 300 150 12 

650 400 350 250 200 150 100 6 

25×40 
850 550 450 350 250 200 100 8 

1100 650 550 450 350 250 150 10 

1300 800 650 550 400 250 150 12 

550 350 300 250 200 100 50 6 

25×75 
700 450 350 300 250 150 100 8 

900 550 450 350 300 200 100 10 

1050 650 550 450 350 250 150 12 

700 400 400 300 200 150 100 6 

30×30 
900 550 450 350 300 200 100 8 

1100 700 550 450 350 250 150 10 

1350 800 700 550 400 300 150 12 

550 350 300 250 200 150 100 6 

30×40 
750 450 400 300 250 150 100 8 

950 550 500 400 300 200 100 10 

1100 700 550 450 350 250 150 12 

 

 چارت مصرف مواد بندکشی
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 ادامه چارت مصرف پودر بندکشی پایه سیمانی

 عرض بند به میلی متر
عمق بند به 

 میلی متر

ابعاد 

سرامیک به 

 میلی متر

10 6 5 4 3 2 1 

 )گرم بر متر مربع( میزان مصرف

500 300 250 200 150 100 50 6 

30×60 
700 400 350 300 200 150 100 8 

850 500 450 350 250 200 100 10 

1000 600 500 400 300 200 100 12 

450 300 250 200 150 100 50 6 

30×90 
600 350 300 250 200 150 100 8 

750 450 400 300 250 150 100 10 

900 550 450 350 300 200 100 12 

600 400 300 250 200 150 100 6 

33×33 
800 500 400 350 250 200 100 8 

1000 600 500 400 300 200 100 10 

1200 750 600 500 400 250 150 12 

500 300 250 200 150 100 50 6 

33×50 
700 400 350 300 200 150 100 8 

850 500 450 350 250 200 100 10 

1000 600 500 400 300 200 100 12 

500 300 250 200 150 100 50 6 

40×40 
700 400 350 300 200 150 100 8 

850 500 450 350 250 200 100 10 

1000 600 500 400 300 200 100 12 

450 300 250 200 150 100 50 6 

45×45 
500 350 300 250 200 150 100 8 

750 450 400 300 250 150 100 10 

900 550 450 350 300 200 100 12 

350 200 200 150 100 100 50 6 

45×90 
450 300 250 200 150 100 50 8 

550 350 300 250 200 150 100 10 

700 400 350 300 200 150 100 12 

300 200 150 150 100 100 50 6 

50×100 
400 250 200 200 150 100 50 8 

500 300 250 200 150 100 50 10 

600 400 300 250 200 150 100 12 

300 200 150 150 100 100 50 6 

50×150 
350 250 200 150 150 100 50 8 

450 300 250 200 150 100 50 10 

550 350 300 250 200 150 100 12 

350 200 200 200 100 100 50 6 

60×60 
450 300 250 300 150 100 50 8 

550 350 300 250 200 100 50 10 

700 400 350 300 200 150 100 12 

250 150 150 100 100 50 50 6 

60×120 
350 200 200 150 100 100 50 8 

450 250 200 200 150 100 50 10 

500 300 250 200 150 100 50 12 
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 مواد بندکشی اپوکسیچارت مصرف 
 عرض بند به میلی متر

عمق بند به میلی 

 متر

ابعاد سرامیک به 

 میلی متر
10 7 5 4 3 

 )گرم بر متر مربع(مصرف 

3500 2400 1750 1400 1050 14 
11.5×24 

3650 2600 1850 1400 1100 15 

1350 950 700 550 400 7 20×20 

2300 1600 1200 900 800 14 
24×24 

2400 1700 1200 1000 700 15 

1100 750 850 450 350 7 25×25 

1100 750 550 450 350 8.5 30×30 

900 600 450 350 250 9 33×50 

900 600 450 350 250 9 40×40 

800 550 400 300 250 12 60×60 
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 مواد آماده سازی سطحنکات مهم در استفاده از 
مواد آماده سازی سطح استفاده شده، باید مطابق با نوع و ویژگی های سطح و موادی که روی سطح آماده شده اجرا خواهند شد،  -

 . شرایط مکانیکی و آب وهوایی باید در نظر گرفته شود. انتخاب شوند

 توجه به تخلخل، جذب و صافی سطح انتخاب شوند.پرایمرها باید با  -

 و زمان تولید باید قبل از استفاده کردن، کنترل شوند. زمان نگهداری -

 باشد. ضوابط آماده سازی سطح باید در نظر گرفته شود. سطح الزم است که تمیز، خشک و محکم -

 محصوالت باید مطابق با دستورالعمل های روی بسته بندی آماده شوند. -

 فوالد تقویتی در سطحی که تعمیر می شود مشاهده شد، پرایمر بازدارنده خورندگی باید استفاده شود. اگر -
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                            KALEKIM PRIMER 4505                                                        پرایمر اکریلیک            

 
                                                                                                    شرح محصول:  

 پرایمر پایه اکریلیک آماده استفاده. 

 موارد کاربرد:
 بهبود چسبندگی ترکیبات سیمانی بر روی سطوح بتنی، گچی، سرامیکی و مرمر.برای  -
 ، آب بند نمودن و رنگ آمیزی.، پیش از نصب سرامیک، پالستر کردنآب ابله برابر گرد و غبار و جذببعنوان راهکاری برای مق -

 ویژگی ها:
 و جذب آب. تخلخلکاهش  -

 افزایش زمان کار با محصوالت پایه سیمانی و گچی. -
 می شود. پالسترهاروی رنگ و کاشی های نصب شده با چسب  ذرات گرد و غبار را بر روی سطح ثابت کرده و باعث افزایش چسبندگی -
 جلوگیری از ترک های انقباضی. -
 قابلیت استفاده بر روی انواع سطوح. -
 ایجاد غشایی انعطاف پذیر، متراکم و درخشان. -
بر روی سطح گچ، از واکنش شیمیایی بین سولفات ها و آلومینات سیمانِ چسب کاشی که در معرض رطوبت، منجر به تشکیل نمکی با نام  -

“Ettringite”  جلوگیری می کند.کاشی از زیرساخت گچی می شود گسیختگیکه باعث ، 
 جلوگیری از جذب بسیار سریع آب توسط زیرساخت. -
 آماده استفاده. -
 )رولر(.استفاده آسان با برس و غلطک -

 روش اجرا: 
 سطح می بایست عمل آوری شده باشد. -
 روغن، بقایای رنگ و سایر مصالح سست باشد.ایست تمیز، خشک و عاری از چربی، سطح می ب -
قبل از مصرف تکان دهید. مایع را بدون رقیق کردن آن و با استفاده از برس صاف یا غلطک در دو الیه و  را KALEKIM ASTARظرف  -

 بصورت یکنواخت بر روی سطح اجرا کنید.
 سیمانی می بایست در دو الیه بکار برده شود. زیرساخت های یلی جاذب نظیر گچ، بتن وروی سطوح خ -

 دقیقه می باشد. قبل از سایر عملیات نصب، محصول می بایست خشک شده باشد. 45-60زمان خشک شدن  -
 درجه سانتیگراد بوده و سطح در معرض بارندگی نباشد. 5دمای سطح حداقل باید  -
  دستها و ابزار کار بخوبی با آب شسته شوند. -

 هشدارها:

  برای اطالعات بیشتر به برگه اطالعات ایمنی مراجعه کنید.  -
 و با توجه به شرایط استفاده و ویژگی های سطح ممکن است تغییر کند. یزان مصرف اشاره شده یک اطالعات کلی استم -

 
 
 

 پرایمر
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 نگهداری:
قرار گرفتن در معرض از کنید.  نگهداریدرجه سانتیگراد  5-35در دمای خشک  نسبتاً محیطبسته بندی مهر و موم شده اصلی و در در  -

 تابش مستقیم نور خورشید و یخبندان محافظت کنید.

 بسته بندی: 

 لیتری. 5گالن های  -
 

 (%50و رطوبت نسبی  C°23)در دمای    مشخصات فنی

     اطالعات کلی
 ظاهر محصول

 
 رنگ. سفید مایع

و در جای  اصلی مهر و موم شده اگر در بسته بندی ،ماه12  زمان نگهداری 
  .خشک نگهداری شود

       اطالعات اجرایی

 ی کاربردمحدوده دمای

 
(+5°C)-(+35°C) 

 حداقل زمان الزم برای خشک شدن

 
 دقیقه 45-60

 (Pot Life) زمان قابل مصرف پس از ترکیب

 
 دقیقه 20

 (هر الیه )میانگین میزان مصرف
 

   150 g/m
2
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                       KALEKIM DOLGULU ASTAR 4506                                  سطوح صیقلی پرایمر  

 
                                                                                                    شرح محصول:  

 پرایمر پایه پلیمر رنگدانه دار بدون حالل. 

 کاربرد:موارد 
، تخته چندالیی و همچنین سطوح جاذب نظیر گچ، پالستر، بتن، Clinkerسطوح صاف و متراکم نظیر کاشی، ماسه سنگ، مرمر،  -

 .های سیمانی و چوبپالستر
 این محصول برای محیطهای خیس یا محیطهای که بطور دائم غرقاب هستند مناسب نیست. -

 ویژگی ها:
 های کاشی بر روی سطوح صاف و صیقلی با ایجاد سطحی زبر. افزایش مقاومت چسبندگی چسب -

 مسلح کردن زیرساخت ها و افزایش چسبندگی چسب های کاشی روی سطوح ناسالم. -
 آماده استفاده. -
 .)رولر(استفاده آسان با برس یا غلطک  -
 بدون بو و آسیب به محیط زیست. بدون حالل، -

 روش اجرا: 
 ری شده باشد.زیرساخت می بایست عمل آو -
سطح می بایست تمیز، عاری از گرد و خاک، کثیفی، روغن و پوشش های قدیمی طبله کرده که ممکن است مانع از چسبندگی خوب شوند  -

 باشد.
 صاف شود. KALEKIM TAMIRARTدر صورت لزوم، ترک های سطح باید پر شود و زیرساخت با  -
 ظرف آن را تکان دهید و با برس و غلطک اجرا کنید. KALEKIM DOLGULU ASTARقبل از استفاده از  -
 های سیمانی در دو الیه بکار ببرید. جاذب نظیر گچ، پالستر، بتن و پالسترروی سطوح  -
 دقیقه می باشد. در خالل این زمان از محصول دیگری استفاده نکنید. 45-60زمان خشک شدن  -
 درجه سانتیگراد بوده و سطح را در خالل انجام عملیات از بارندگی محافظت کنید. 5اطمینان حاصل کنید که دمای هوا و سطح باالی  -
  دستها و ابزار کار می بایست پس از انجام کار بخوبی با آب شسته شوند. -

 هشدارها:

  برای اطالعات بیشتر به برگه اطالعات ایمنی مراجعه کنید.  -
 ا توجه به شرایط استفاده و ویژگی های سطح ممکن است تغییر کند.و ب میزان مصرف اشاره شده یک اطالعات کلی است -

 نگهداری:
 کنید.  نگهداریدرجه سانتیگراد  5-35در دمای خشک  نسبتاً محیطبسته بندی مهر و موم شده اصلی و در در  -

 بسته بندی: 

 کیلوگرمی. 5و  3، 1سطل های پالستیکی  -
 
 
 

 پرایمر
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     اطالعات کلی
 ظاهر محصول

 
 آبی روشن. مایع

و در جای  اصلی مهر و موم شده اگر در بسته بندی ،ماه12  زمان نگهداری 
  .خشک نگهداری شود

g/cm 1.17 چگالی
3
~ 

       اطالعات اجرایی

 ی کاربردمحدوده دمای

 
(+5°C)-(+35°C) 

 حداقل زمان الزم برای خشک شدن

 
 دقیقه 45-60

 زمان پس از نصب

 
 ساعت 48حداکثر 

 )میانگین( میزان مصرف
 

در هر  الیه  )بسته به صافی و تخلخل سطح( 100 g/m
2
 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

کاله کیم-کاتالوگ مواد شیمیایی ساختمانی کاله کیم-کاتالوگ مواد شیمیایی ساختمانی  کاله کیم-ساختمانیکاتالوگ مواد شیمیایی    
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                                KALEPOLYMAS 8021                                       پلی یورتان انعطاف پذیر درزگیر    

 
                                                                                                    شرح محصول:  

 ، برای پر کردن درزها. تک جزئی بسیار انعطاف پذیردرزگیر پلی یورتان  

 موارد کاربرد:
 آب بندی درزهای انبساط مصالح ساختمانی. -
 ساختمانی پیش ساخته.آب بندی افقی و عمودی مصالح  -
 آب بندی درزهای کف سرامیک و کاشی های پرسالنی کف در اماکنی که در معرض ترافیک سنگین قرار دارند نظیر سوپرمارکت ها. -
 .PVCآب بندی انعطاف پذیر اطراف خطوط لوله، زهکش های ساخته شده از فلز، چوب و  -
% قرار دارند در سوپرمارکت ها، پارکینگ 25اماکنی که در معرض جابجائی های تا حداکثر درزگیری درزهای انبساط داخلی و خارجی برای  -

 های اتومبیل، مراکز خرید و انبارها.

 ویژگی ها:
 چسبندگی خوب به اکثر مصالح ساختمانی که عموماً در ساختمان مورد استفاده قرار می گیرند. -

 .مقاومت مکانیکی باال -
 .مقاوم در برابر سایش -
 .اجرای آسان بر روی هر دو سطوح افقی و عمودی -
 .کشسان-
 .حتی پس از گذشت سالها آلودگی صنعتی، تغییرات ناگهانی دما و غوطه وری در آب نیز بدون تغییر باقی خواهد ماند -

 روش اجرا: 
با استفاده از نوار چسب  ،KALEPOLYMASبه منظور جلوگیری از کثیف شدن کاشی، سنگ و اسلب ها توصیه می شود قبل از استفاده از  -

 اطراف درزها را بپوشانید. 
 درجه بریده شود پیچ کنید تا سوراخی مطابق با اندازه درز ایجاد شود. 45نوک کارتریج را بریده و بر روی نازلی که باید با زاویه  -
 را تزریق کنید. KALEPOLYMASکارتریج یا سوسیس را در تفنگ تزریق قرار داده و  -
 اجرا شده را پیش از تشکیل پوسته بوسیله آب و صابون هموار سازید. KALEPOLYMASسطح  -

 باشد.  میلی متر 20-50 و عمق درز بین میلی متر 5-40 از پرکننده های کابلی متناسب با عرض بند استفاده کنید. عرض درز باید بین -
 بکار رفته باید کمتر یا مساوی عرض بند باشد. KALEPOLYMASضخامت  -
خشک نشده را از روی ابزار پاک کنید. سطوح آلوده را با الکل سفید پاک کنید.  KALEPOLYMASنوار چسب محافظ را برداشته و -

KALEPOLYMAS .خشک شده تنها با ابزار مکانیکی قابل پاک کردن است 
 اعت بعد از اجرا در مقابل آب محافظت شود. س 24سطح کار اجرا شده را حداقل به مدت -
 می تواند رنگ محصول را تغییر دهد ولی ویژگی های مکانیکی محصول تغییر نخواهد کرد. UVاشعه -

 هشدارها:

 جهت کسب اطالعات بیشتر به برگه اطالعات ایمنی مراجعه نمائید. -

 

کاله کیم-مواد شیمیایی ساختمانیکاتالوگ   



 
      

 محصوالت در نظر بگیرند. داده شده براساس شرایط استاندارد ذکر شده می باشد و مصرف کنندگان باید شرایط آب و هوایی محیط و امکانات خود را در نحوه استفاده ازاطالعات  توجه:

40 
 

 نگهداری:

 نگهداری کنید. درجه سانتیگراد 5-25در بسته بندی مهر و موم شده اصلی و در دمای بین  -

 بسته بندی: 

 میلی. 310کارتریج های  -
 میلی. 600سوسیس های -

میلی  600طول تئوریک قابل پر شدن با سوسیس 
 میلی 310/کارتریج 

 جدول میزان مصرف

 عرض درز )میلیمتر( 5 10 20 30

- - 12/6.2 - 5  
عمق درز 
 )میلیمتر(

- 3/1.6 6/3.1 12/6.2 10 

1.3/0.7 2/1 4/2.1 - 15 

1/0.5 1.5/0.8 - - 20 

 
 

 (%50و رطوبت نسبی  C°23)در دمای    مشخصات فنی

     اطالعات کلی
 ظاهر محصول

 
 خمیر سفید یا خاکستری

موم در بسته بندی کارتریجی و سوسیسی مهر و  ،ماه12  زمان نگهداری 
  شده اصلی.

       اطالعات اجرایی

 ی کاربردمحدوده دمای

 
(+5°C)-(+40°C) 

 سرعت گیرش
 

 2.5mm ساعت/ 24

 تشکیل پوسته اولیه
 

 دقیقه 60-90

       عملکردیاطالعات 

   (DIN 53505)طبق استاندارد   Shore Aسختی، 
 

30±5 
 (ISO 8339)  افزایش طول طبق استاندارد %100در مدول 

 
  0.40 N/mm

2 
≥ 

 (ISO 8339)افزایش طول در نقطه شکست طبق استاندارد 

 
600 %

 
< 

 (ISO 7389)بازگشت االستیک طبق استاندارد 

 
 70% ≥ 

 (ISO 11600)قابلیت جابجائی طبق استاندارد 

 
± 25%  

  (ISO 7390)مقاومت در برابر جاری شدن طبق استاندارد 

 
≥ 3 mm  

 )پس از گیرش نهائی(بهره برداری محدوده دمای 
 

(-30°C)-(+80°C) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 فوم و درزگیرها
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                            TECHNOBOND 1401                              و درزگیر پلی یورتان چسب     

 
                                                                                                    شرح محصول:  

 .تک جزئی انعطاف پذیر، چند منظورهو درزگیر پلی یورتان چسب  

 موارد کاربرد:
آلومینیوم، صفحات سیمانی بر روی افقی و عمودی مصالح ساختمانی مختلف مانند سرامیک، چوب، گچبرگ، فوالد، برای چسباندن  -

 سطوحی نظیر بتن، سرامیک، آلومینیوم، چوب.
 مصالح ساختمانی پیش ساخته.برای چسباندن  -
 پانل های نما مانند سرامیک، سرامیک گرانیتی، کاله سینترفلکس به سازه های فلزی.برای چسباندن  -
قرار دارند در سوپرمارکت ها، پارکینگ % 20در معرض جابجائی های تا حداکثر درزگیری درزهای انبساط داخلی و خارجی اماکنی که برای  -

 های اتومبیل، مراکز خرید و انبارها.

 ویژگی ها:
 .پس از اجرا( لغزش چسب)بدون مقاومت چسبندگی اولیه باال  -

 .چسبندگی باال به انواع زیرساخت ها -
 .خاصیت االستیسیته باال -
 .سخت آب و هوایی و با دواممقاوم در برابر شرایط  -
 .بدون خورندگی -
 .مقاوم در برابر مواد شیمیایی مانند آب، عوامل پاک کننده، مقادیر کم روغن و هیدروکربن ها، اسید های رقیق و قلیاها -

 روش اجرا: 
 و سایر عواملی که مانع از چسبندگی می شوند باشد. روغنگرد و غبار و عاری از  تمیز، خشک، محکم و سالم،زیرساخت باید  -
 زیرساخت های سیمانی می بایست عمل آوری شده باشند. -
 محصول را بصورت نواری یا نقطه ای بکار ببرید. -
Kg/mمصالح سنگین با وزنی افزون بر  -

 ساعت ساپورت شوند. 15باید برای حداقل  8 2
 درپوش محصول را ببندید. چنانچه اجرای کار با وقفه روبرو شد، -
 ابزار کار را پیش از خشک شدن با حالل تمیز کنید. محصول سفت شده با ابزار مکانیکی قابل تمیز کردن است. -

 هشدارها:

   محصول حاوی پلی ایزو سیانات می باشد. -
اوان و صابون شستشو داده و به پزشک مراجعه از تماس آن با پوست و چشم خودداری کنید. چنانچه با چشم تماس پیدا کرد فوراً با آب فر -

 کنید.
 از لباس محافظ، دستکش و عینک استفاده کنید. -
 بخار آن را استنشاق نکنید. در هنگام اجرا محیط کار را تهویه نمائید. -

 نگهداری:

 نگهداری کنید. درجه سانتیگراد 5-30در مکانی با تهویه مناسب و در دمای بین  -

کاله کیم-کاتالوگ مواد شیمیایی ساختمانی  
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 بسته بندی: 

 میلی. 310کارتریج های  -
 میلی. 600سوسیس های-
 

 (%50و رطوبت نسبی  C°23)در دمای    مشخصات فنی

     اطالعات کلی
 ظاهر محصول

 
 چسب و درزگیر پلی یورتان خاکستری رنگ

در بسته بندی کارتریجی و سوسیسی مهر و موم  ،ماه12  زمان نگهداری 
  شده اصلی.

       اطالعات اجرایی

 ی کاربردمحدوده دمای

 
(+5°C)-(+40°C) 

 سرعت گیرش
 

 3mm ساعت/ 24

 تشکیل پوسته اولیه
 

 دقیقه 60-90

Tack free time 
 

 دقیقه 60

       عملکردیاطالعات 

   (DIN 53505)طبق استاندارد   Shore Aسختی،
 

40-45 
 (ISO 8339) (%100)  طبق استاندارد )کشسانی( مدول االستیسیته

 
  0.40 N/mm

2 
≥ 

 (ISO 8339)مقاومت کششی طبق استاندارد 

 
  0.60 N/mm

2 
< 

 (ISO 8339)افزایش طول در نقطه شکست طبق استاندارد 

 
 500 %

 
< 

 (ISO 11600) طبق استاندارد قابلیت جابجائی

 
   ±25% 

 (ISO 7389)بازگشت االستیک طبق استاندارد 

 
 70% ≥ 

 (ISO 7390)مقاومت در برابر جاری شدن طبق استاندارد 

 
≥ 3 mm  

 )پس از گیرش نهائی( بهره برداریمحدوده دمای 
 

(-30°C)-(+80°C) 

      
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

درزگیرهافوم و   
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 نگهداری از سرامیک ها و بندکشی ها –نظافت 

 
باید برای محافظت و تمیز کردن سرامیک ها و بندکشی ها در درازمدت بدون آسیب  SERACAREمحصوالت نظافت و نگهداری سطح 

 رساندن به ظاهر زیبای آن ها، استفاده شوند.
 به آسانی هر باقیمانده سیمانی را از روی سیمان برطرف خواهد کرد. SERACAREپاک کننده سیمان 

نتایج بسیار عالی در پاک کردن طبیعی بندکشی های انباشته شده، بدون سائیده شدن سطح موادبندکشی را  SERACAREپاک کننده بندکشی 
 فراهم می کند.
به منظور حفظ ظاهر تمیز سرامیک ها درتمام لحظات و جلوگیری از کثیف شدن آسان بندکشی ها استفاده می  SERACAREمحافظ سطح 

 شوند.

تواند قبل ازبندکشی مواد متخلخل مانند کوتو، کلینکر و سرامیک گرانیتی استفاده شود و می تواند از اشتباهات می  SERACAREمحافظ سطح 
 و خطاهای احتمالی جلوگیری شود.
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                      SERACARE  (Cement Remover) 8201                  پاک کننده سیمان 

 
 شرح محصول:

 پاک کننده اسیدی برای پاک کردن سریع بقایای سیمان بدون آزاد سازی گازهای مضر.

 موارد کاربرد:
 پاک کردن بقایای مواد سیمانی که بعنوان چسب یا برای بندکشی سطوح سرامیکی بکار می روند.برای  -
سنگ های کوره ای، سنگ طبیعی،  ،Terracotta ،Clinkerپاک کردن لکه های سیمان و آهک از سطوح کاشی های سرامیکی، برای  -

 سرامیک پرسالنی، سرامیک لعابدار مورد استفاده در کف و دیوار.
 پاک کردن لکه های زنگ زدگی جزئی. -

 روش اجرا: 
وسایلی که ممکن است در اثر پاشیدن اسید به آنها آسیب ببینند را محافظت کنید. تمام ، SERACAREپیش از اجرای پاک کننده سیمان  -

پیش از استفاده مطمئن شوید سطحی که نیاز به پاک شدن دارد در مقابل اسید مقاوم است. این محصول برای پاک کردن لکه های چربی 
 مناسب نیست.

 با آب رقیق نمود. 1:5تا  1:1را به نسبت  بسته به میزان مواد برجا مانده روی سطح می توان محصول -
 را با برس یا اسفنج استفاده کنید. SERACAREپاک کننده سیمان   -

دقیقه روی سطح بماند، سطح را با برس یا اسفنج زبر بسائید تا مواد پوسته شده روی سطح پاک شود و تا زمانیکه همه  3-5 اجازه دهید -
 شوند این عمل را ادامه دهید. آلودگی های قابل روئیت از سطح پاک

 سپس با اسفنج یا تی اسفنجی یا جاروبرقی صنعتی مایع را از روی سطح جمع نموده و سطح را به دفعات با آب بشوئید. -
را رقیق نکنید و بگذارید مدت زمان بیشتری روی سطح  SERACARE در مواجهه با لکه های که استقامت بیشتری دارند پاک کننده سیمان -

 بماند.

 هشدارها:

   همواره از دستکش الستیکی، چکمه و عینک محفاظ استفاده کنید. -

 نگهداری:

  .کنید نگهداریو خنک خشک   محیطبسته بندی مهر و موم شده اصلی و در در  -

  بسته بندی: 

 لیتری. 1بطری های پالستیکی  -
 (%50و رطوبت نسبی  C°23)در دمای    مشخصات فنی

     اطالعات کلی
 ظاهر محصول

 
  مایع شفاف

PH                               1> 
و در جای  اصلی مهر و موم شده اگر در بسته بندی ،ماه 12 زمان نگهداری 

  .خشک نگهداری شود

       اطالعات اجرایی

 ی کاربردمحدوده دمای

 
(+5°C)-(+35°C) 

 )آب : پاک کننده سیمان( نسبت اختالط

 
1:1 – 1:5 

 میزان مصرف
 

)بسته به مقدار بقایای سیمان(  1 lt/20-100 m
2
 

 

 پاک کننده ها و مواد محافظ سطح
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                          SERACARE (Grout Cleaner) 8203   پاک کننده مواد بندکشی

 
 شرح محصول:

پاک کننده از روی سرامیک، سرامیک های پرسالنی و سطح بندکشی شده برای پاک کردن لکه ها، آهک و بقایای مواد پاک کننده ارگانیک 
 بدون هیچگونه آسیب.

 موارد کاربرد:
 برای پاک کردن لکه ها، آهک و بقایای مواد پاک کننده از روی سرامیک، سرامیک های پرسالنی و سطح بندکشی شده.-
 نیست.برای استفاده بر روی سنگهای طبیعی، گرانیت و مرمر مناسب  -

 ویژگی ها:
 موثر بر آلودگی های طبیعی. -
 به لطف ارگانیک بودن هیچگونه آسیبی به مواد بندکشی نمی رساند. -
 دوستدار محیط زیست.-

 روش اجرا: 
 پیش از اجرا سطح باید بقدر کافی خشک باشد. -
 بستگی به شدت لکه دارد. SERACARE مواد بندکشیپاک کننده  میزان مصرف -
 را بر روی سطح بندکشی شده اسپری کنید. SERACARE مواد بندکشیپاک کننده مقدار مناسبی از  -
 دقیقه روی سطح بماند. 3-5به مدت  SERACARE مواد بندکشیپاک کننده  اجازه دهید -
 برای پاک کردن آثار آلودگی از اسفنج یا فرچه پالستیکی استفاده کنید. -

 بشوئید.کل سطح را با بطور متناوب  -

 هشدارها:

   همواره از دستکش الستیکی، چکمه و عینک محفاظ استفاده کنید. -

 نگهداری:

  .کنید نگهداریو خنک خشک   محیطبسته بندی مهر و موم شده اصلی و در در  -

  بسته بندی: 

 میلی لیتری. 500اسپری پالستیکی  -
 (%50و رطوبت نسبی  C°23)در دمای    مشخصات فنی

     کلی اطالعات
 ظاهر محصول

 
  مایع شفاف

PH                               1-2 
و در جای  اصلی مهر و موم شده اگر در بسته بندی ،ماه 12 زمان نگهداری 

  .خشک نگهداری شود

       اطالعات اجرایی

 ی کاربردمحدوده دمای

 
(+5°C)-(+35°C) 

 میزان مصرف
 

(شدت نوع لکه)بسته به    1 lt/20-100 m
2
 

  

کاله کیم-کاتالوگ مواد شیمیایی ساختمانی  
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                              8251 SERACARE         (Surface Protector)             محافظ سطح    

 
 

                                                                                                    شرح محصول:  

 پایه حالل، آماده استفاده به عنوان مواد محافظت کننده سطح با ظرفیت نفوذ عالی. ،UV مقاوم در برابر اشعه

 موارد کاربرد:
محافظت از تمام انواع مواد متخلخل نظیر بتن، کوتو، کلینکر، سرامیک، سرامیک گرانیتی، آجر، سنگ طبیعی، موزائیک و غیره در برابر آب،  -

 به لطف خاصیت دافع آب بودن آن. اجرا شده در فضای داخلی و خارجی،رطوبت، گرد و غبار و لکه؛ و همچنین از مواد بندکشی 

ر کاشی های بسیار متخلخل، قبل از نصب با چسب سیمان یا قبل از بندکشی که اجازه تمیز کردن بسیار آسان تر کف و دیگ Cottoاصالح -
 تمام شده را می دهد.

  

 ویژگی ها:
 دافع آب و روغن. -
 مانع ظهور لکه و شوره زدگی می شود. -
 رنگ مواد را روشن تر و درخشان تر می کند. -
 .UVمقاوم در برابر اشعه  -

 روش اجرا: 
تصحیح می شوند باید کامال خشک باشند و از گرد و غبار، گریس، موم، رنگ و غیره پاک شده  SERACAREسطوحی که با محافظ سطح  -

 باشند.
 از دستکش پالستیکی در زمان اجرا استفاده کنید. -
 را بدون رقیق کردن با برس نرم و صاف اجرا کنید. SERACAREمحافظ سطح  -
هرگز نباید مستقیماً روی سطح ریخته شود. زیرا در هنگام خشک شدن باعث برجای  SERACAREید یکنواخت باشد و محافظ سطح اجرا با -

 ماندن اثر و لکه می شود.
 بماند و هرگونه مقدار اضافی را با یک پارچه پاک کنید. SERACAREبگذارید برای مدتی به منظور نفوذ محافظ سطح  -
 جاذب برای بدست آوردن نتایج بهتر، حداقل یک بار دیگر تصحیح را انجام دهید.در مواد بسیار  -
 برای سطوح عمودی، با اسپری کردن اجرا کنید. -
با در نظر گرفتن درجه و میزان استهالک سطح، این روند را برای هر دوسال تکرار کنید. برای هر تکرار، سطح را با محصوالت مناسب  -

SERACARE .پاک کنید 
 را اجرا کنید. SERACAREپس از تمیز کردن، سطح را با آب  بشویید و بگذارید تا خشک شود. پس از آنکه خشک شد، محافظ سطح  -
 ابزار و هر سطح آلوده را با حالل رنگ تمیز کنید. -

 هشدارها:

  بخار آن را تنفس نکنید. باید در محیط با تهویه مناسب و خوب اجرا شود. -

 برای زندگی آبزیان خطرناک است. این محصول را در محیط زیست تخلیه نکنید.این محصول  -
 از تماس محصول با پوست و چشم ها اجتناب کنید و همیشه در هنگام حمل، لباس محافظ بپوشید. -

 پاک کننده ها و مواد محافظ سطح
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 ی شود.اشتعال پذیر است. از کشیدن سیگار باید در هنگام اجرا خوددار -

 نگهداری:

  .کنید نگهداریو خنک خشک نسبتاً   محیطبسته بندی مهر و موم شده اصلی و در در  -
 از حرارت، جرقه و شعله دور نگه دارید. -

 بسته بندی: 

 لیتری. 1بطری های پالستیکی  -
 

 (%50و رطوبت نسبی  C°23)در دمای    مشخصات فنی

     اطالعات کلی
 ظاهر محصول

 
  شفافمایع 

و در جای  اصلی مهر و موم شده اگر در بسته بندی ،ماه 12 زمان نگهداری 
  .خشک نگهداری شود

       اطالعات اجرایی

 ی کاربردمحدوده دمای

 
(+5°C)-(+35°C) 

 زمان خشک شدن

 
 ساعت 4-5

 میزان مصرف
 

)بسته به تخلخل سطح(  1 lt/20-100 m
2
 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کاله کیم-کاتالوگ مواد شیمیایی ساختمانی  
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