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 شرح
، ببااي  زیباد اي با قدرت چسبندديي   ماده 170بتُن شيمي 

هاي استایاوفوم، يب،،   نصب هايونه سااميك، سدگ، ورقه

هببا و نيبب   چببو ، ر ببا و موازیيببك روي انببواي زیاسببازي 

اسبتااده از   رود. روي كاشي به كار مبي با چسناندن كاشي 

ببه   زیباد این محصول بااي رسيدن به مقاومت چسندديي 

 پذیا است. انسهولت امك

 

 استانداردهاي مرجع
 ASTM C 482 
 DIN EN 1324 
 DIN EN 134 

 BS 5980 
 

 موارد كاربرد
 هاي  نصب انواي كاشي، سااميك، سدگ، موزایيك، ورقه

 .استایاوفوم و ... روي سطوح مختلف

 چسناندن كاشي روي كاشي. 

 سببد،ي، يبتُدببهببا روي سببطوح  واي پوشبب نصببب انبب ،

 و ... شده سيماني، يچي، سطوح رنگ

 در سطوحي كه مستقيماً با ر  و رطوبت در تماسدد. 
 

 خواص و اثرات
     پبذیا   در اثا اختالط با ر  خميباي هم،بن و اناطبا

 كدد. توليد مي

 .پس از يياش، در باابا ساما و ياما پایدار است 

  است  مقاومر  و رطوبت  در بااباپس از خشك شدن

 .كدد و چسندديي خود را حاظ مي

 سایع نيست و در صورت ل وم تا چدد  زمان يياش رن

 توان قطاات را  ا به  ا كاد. دقيقه پس از نصب مي

  مي باشد ا اا قابل سهولت و ساعتبا. 

 باخبوردار   ببه انبواي سبطوح    زیادقدرت چسندديي  از

 .است
 

 ميزان مصرف
مي ان ناهمواري، تخلخل به  170مي ان مصا  بتُن شيمي 

بسبت،ي دارد. ببا    و چ،ون،ي شيارهاي پشت كاشيسطوح 

تبا   1تو ه به این موارد بااي پوش  یك متا مابع حدود 

 رود. كيلويام چسب كاشي پودري به كار مي 2
 

 روش مصرف
 زیاسازي: -الف 

     سطح زیا كار باید خشك و تميب  و عباري از ارات چاببي و

 ياد و غنار باشد. در صورتي كه سطح قنالً پوش  دی،اي  

 

 

 

ه باشد، باید ابتبدا پوشب  قنلبي را    كاغذ دیواري داشت نظيا

قيايوني، رساالت یبا   اززیاسازي  در  دا كاد. همچدين ايا

زیبا   163از بتُن شيمي  به كمكشده باشد باید  استاادهي، 

 كار را رماده كاد.

     متبا باشبد،    ميلبي  5در مواردي كه ناصبافي سبطح ببي  از

در سبطوح افقبي و    144استااده از تاازكددده ببتُن شبيمي   

در سبطوح عمبودي توصبيه     141كددده بتُن شبيمي   ميمتا

هاي اندود شده با ي، یبا يب، و خباا ببا      شود. زیاسازي مي

بااي چسبناندن ایبن محصبول    متا  ميلي 8ضخامت كمتا از 

 مداسب نيست.

 ا اا: -  
  مبورد نيباز    170شبيمي درصد وزن بتن  40تا  30به مي ان

خميباي  كديبد و تبا ببه دسبت رمبدن       اضافه مخلوط به ر 

 25)به ازاي ها كيسبه  هم،ن و یكدواخت، كامالً به هم ب نيد

. به مدظبور  ليتا ر  مورد نياز ميناشد( 10-5/7كيلویي بين 

تبوان از همب ن ببتُن شبيمي      تبا مبي   اختالط بهتبا و رسبان  

دقيقه مجدداً خميا را به هبم زده و   15استااده كاد. پس از 

 مصا  كديد.

  متبا روي   ميلي 5ضخامت قشاي نازا از خميا چسب را به

دار بببا  سببطح بكشببيد و سببوس بببه وسببيله كبباردا دندانببه 

 متا سطح رن را شياردار كديد. ميلي 5هایي به عمق  دندانه

   ،در سطوحي كه در تماس مستقيم با ر  و رطوبت هسبتدد

باید تمام سطح كاشي یا سااميك با چسب رغشته شبود. در  

 بود.تا خواهد  این حالت زمان خشك شدن طوالني

        ها كاشي را با یبك حاكبت چاخشبي در  باي خبود قباار

دهيد. سوس رن را در محل خود فشار داده و ببا ضبابه زدن   

 محكم كديد.

 ها را كه به تازيي چسنانده شده است از دیبوار   یكي از كاشي

 دا كديد و مي ان تماس چسب را ببا رن بارسبي كديبد. در    

% ببه  65صورتي كه سطح پشت كاشي ببه مي انبي كمتبا از    

چسب رغشته شده باشبد بایبد عمبق شبيارهاي كباردا را      

 بيشتا كاد.

   حداكثا بيست دقيقه پس از كشيدن چسب روي دیوار بایبد

 كاشيكاري انجام شود.

       مالت رماده شده باید حبداكثا در مبدت دو سباعت مصبا

 شود.

    پس از اختالط چسب كاشي ویژه با ر ، خميا رمباده شبده

 . شود مصا  باد دقيقه 30حداكثا تا  باید
 

 مشخصات فيزيكي و شيميايي
   :خاكستاي   رنگ 

  :پودر  حالت في یكي 

  :وزن مخصوص  gr/cm
3 02/1 

  PH:    11حدود 

  در ر   :ختالطقابليت ا 
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 170اطالعات فدي بتُن شيمي  - 1 دول 

 دقيقه 15 (EN 1346( )1زمان ا اا )

2 (EN 1348مقاومت چسندديي )
N/mm 5/1 

2 (EN 1308( )2غ نديي )مقاومت ل
gr/cm 5/3 

 %23  ذ  ر 

 

 15 و چسبناندن كاشبي   170ماك یمم فاصله زماني بين ا ااي بتُن شبيمي   EN 1346طنق  - 1

 باشد طوري كه كاشي به الیه ا اا شده چسنيده و مقاومت كششي الزم را به دست رورد. مي دقيقه

شود كبه كاشبي روي    ين زماني حاصل ميمقاومت در باابا لغ ش به سمت پای EN 1308طنق  -2

 الیه شياردار در سطح عمودي ا اا شود.


