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 شرح
خميري آماده و مناسب براي چسباندن  611بتُن شيمي 

هاي استايروفوم، گچ، چوب، كاشي، سراميك، سنگ، ورقه

ها و چسباندن كاشي آجر و موزاييك روي انواع زيرسازي

ن تسريع و تسهيل روي كاشي است، اين محصول ضم

شود. بتن شيمي ها ميعمليات اجرايي موجب كاهش هزينه

DIN 18156 استانداردبا  611 مطابقت دارد.   

 موارد کاربرد

     ،نصبب انواع كاشبي، سبراميك، سنگ، موزاييك

هاي اسبببتايروفوم، گچ و ... روي سبببطو  ورقبه 

 .مختلف

 چسباندن كاشي روي كاشي. 

  سنگي، نيبتُها روي سطو  نصبب انواع ووشش ،

 سيماني، گچي، سطو  رنگ شده و ...

  در سبببطوكي كه مسبببتقيماب با آب و رروبت در

 .تماسند
 

 خواص و اثرات
 وذير است.خميري همگن و انعطاف 

 .وس از گيرش، در برابر سرما و گرما وايدار است 

   وس از خشبك شدن نسبت به آب و رروبت نوونناوذير

 كند.كوظ مياست و چسبندگي خود را 

 مان گيرش آن سبريع نيست و در وورت ززوم تا چند  ز

 توان قطعات را جا به جا كرد.دقيقه وس از نصب مي

  بسيار زياد است به انواع مصازح آنچسبندگي. 

 

 یزان مصرفم
و ميزان به زيرسازي  611ميزان مصرف بتُن شيمي 

و چگونگي شيارهاي وشت تخلخل سطو  زيركار

ين موارد براي ووشش كاشي بستگي دارد. با توجه به ا

كيلوگرم چسب كاشي  5/2تا  5/6يك متر مربع كدود 

رود.خميري به كار مي  

 روش مصرف
زيرسازي: -ازف   

سطح زير كار بايد خشك و تميز و عاري از نرات چربي و 

باشد. در وورتي كه سطح  و هرگونه نرات سستگرد و غبار

بلي را قبالب ووشش ديگري داشته باشد، بايد ابتدا ووشش ق

جدا كرد. همچنين اگر زيرسازي با قيرگوني، آسوازت يا گچ 

 611اجرا شده باشد بايد با استواده از ورايمر بتُن شيمي 

 زير كار را آماده كرد.

متر باشد، ميلي 5در مواردي كه ناوافي سطح بيش از 

در سطو  عمودي  646كننده بتُن شيمي استواده از ترميم

هاي اندود شده با گچ يا گچ و شود. زيرسازيتوويه مي

متر براي چسباندن اين ميلي 8خاك با ضخامت كمتر از 

 محصول مناسب نيست

اجرا: -ب   

   5نازك از خمير چسببب را به ضبببخامت  ابتدا قشببري 

متر روي سبطح بششبيد، سببس به وسيله كاردك    ميلي

متر سطح آن را ميلي 5هايي به عمق دار با دندانهدندانه

 شياردار كنيد.

  در سبببطوكي كه در تماس مسبببتقيم با آب و رروبت

هسبتند، بايد تمام سبطح كاشبي يا سبراميك با چسب     

تر ك شدن روالنيآغشته شود. در اين كازت زمان خش

 خواهد بود.

   هر كاشبي را با يك كركت چرخشي در جاي خود قرار

دهيد. سببس آن را در محل خود فشبار داده و با ضربه   

 زدن محشم كنيد.

هايي را كه به تازگي چسبانده شده است يشي از كاشي

از ديوار جدا كنيد و ميزان تماس چسب را با كاشي 

شت كاشي به بررسي كنيد. در وورتي كه سطح و

به چسب آغشته شده باشد بايد  %15ميزان كمتر از 

كاردك را بيشتر كرد.عمق شيارهاي   

  كداكثر بيسبببت دقيقه وس از كشبببيدن چسبببب روي

 كاري انجام شود.ديواربايد كاشي

 مشخصات فیزيكی و شیمیايی
   :سويد   رنگ 

 :خميري  كازت فيزيشي 

 :3  وزن مخصوصgr/cm 15/6 

 pH:    8كدود 

 در آب  يت انحالل:قابل 

 نگهداری

 :ظبرف سر بستبه و محوبوظ در  شرايط نگهداري

 يخبنداناز هوا و 

 بندي اوزيهمدت نگهداري: يك سال در بسته 

 كيلوگرمي 62و  5ظروف بندي: بسته 

 کاربردی –مالحظات فنی 
  بسببته به ضببخامت اليه  611زمان گيرش بتُن شببيمي

 روز است. 5تا  2چسب از 

  بايد قبل از خشك شدن چسب با آب شستشو ابزار كار

 .شوند

   ،درشبرايط كه سطحي قبال ووشش ديگري داشته باشد

بايد آن را جدا نمائيد. سبببس چسببب كاشببي را توسببط 
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كاردك شياردار روي سطح وخش نموده و كاشي هاراتا 

 دقيقه روي آن نصب نمائيد.22مدت زمان كمتر از

 %42كدود  دروبورت نصب كاشي روي كاشي قديمي، ابتدا 

               از سطح زير كار رابا نوك شيشه يا سنگ فرز بتراشيد.
 

ربق  - EN 1346 ماكزيمم فاوببله زماني بين  

 22و چسببباندن كاشببي  611اجراي بتُن شببيمي 

باشد روري كه كاشي به اليه اجرا شده مي دقيقه

چسببيده و مقاومت چسبندگي كششي الزم را به  

 دست آورد.

ربق  -2 EN 1308 مقباومت در برابر زززش به   

شود كه كاشي روي سمت وايين زماني كاول مي

.عمودي اجرا شوداليه شياردار در سطح   

 
 

 


