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 شرح
BC 168چسب بلوک  محصول پایه سیمانی طراحی  

برای  شده با مواد پلیمری و معدنی است. این محصول

انواع بلوک های سبک اتوکالو شده روی چسباندن 

توزیع ذرات . یکدیگر و دیوار چینی مناسب است

انتخاب مواد اولیه در طراحی محصول بگونه سازنده و 

عالوه بر قدرت چسبندگی باال،  ای بوده است که

انتقال حرارت بین درز بلوک ها را به حداقل می 

 رساند.

 استاندارد مرجع

 ISIRI 706-2 

 

 موارد كاربرد

  شیسبک و پ ینصب بلوک هادیوار چینی و 

 ساخته

  به حداقل رساندن هدایت حرارتی از بین درز

 بلوک ها

  یبر رو کیسرامو  یانواع کاش نصبتوانایی 

 یو گچ یمانیمختلف س سطوح

  یکار کیو موزائ یکار یکاشقابلیت کاربرد در 
 

 خواص و اثرات

 پذیردر اثر اختالط با آب، خمیری همگن و انعطاف 

 کند.تولید می با قابلیت کارپذیری باال

 .پس از گیرش، در برابر سرما و گرما پایدار است 

  پس از خشكككک شكككدن نسكككبت به آب و رطوبت

نفوذنكاپكذیر اسكككت و چسكككبندگی خود را حف    

 کند.می

   زمان گیرش آن سكریع نیست و در وورت لوو  تا

توان قطعات را جا به چند دقیقه پس از نصككب می

 جا کرد.

  قدرت چسبندگی زیاد می باشد.دارای 

 میزان مصرف
BC 168چسب بلوک  برای تامین مقاومت اتصال  

میلیمتر اجرا شود. با  4تا  2مناسب باید به ضخامت 

کیلوگر  چسب بلوک  6تا  4توجه به ضخامت اجرا،  

 برای هر متر مربع دیوار چینی مورد نیاز است

 

 

 روش مصرف
   چسكب بلوکBC 168 با  درود 03با نسكبت   را

م به هبصككورت مکانیکی کامال آب مخلوط کنید و 

هم زده و  دقیقه مجدداً خمیر را 51پس از بونید. 

 مصرف کنید.

    1قشككری نازک از خمیر چسككب را به ضككخامت 

متر روی سككطب بکشككید و سككوس به وسككیله میلی

متر میلی 1هایی به عمق دار با دندانهکاردک دندانه

 سطب آن را شیاردار کنید.

  را با یک حرکت چرخشككی در جای خود  بلوکهر

هید. سوس آن را در محل خود فشار داده و قرار د

 با ضربه زدن محکم کنید.

   حداکثر بیسكت دقیقه پس از کشیدن چسب روی

 انجا  شود. سطب، ادامه نصب بلوک ها

  دقیقه  03مالت آماده شككده باید حداکثر در مدت

 مصرف شود.

 مشخصات فیزيكی و شیمیايی
  :خاکستری   رنگ 

 :پودر  حالت فیویکی 

  در آب  :اختالطقابلیت 

 :3             وزن مخصوصgr/cm 53/3 ± 

03/5 

 pH:    55حدود 
 

 

 نگهداري
 :ظكرف سر بستكه و محفكوظ در  شرایط نگهداری

 یخبنداناز هوا و 

 :بندی اولیهیک سال در بسته مدت نگهداری 

 کیلوگرمی 21 کیسه بندی:بسته 
 

 كاربردي –مالحظات فنی 
   1الی  0در زمسكتان و شرایط یخبندان، به میوان 

به می توانید  BC 168 بلوکچسب دروكد وزن  

 نمایید.اضافه  بتن آن ضد یخ

 
 

 


