
مواد شیمیا�ی صنعت ساختمان
چسب های کاشـی

یال  و آب گریز پودر ویژه بندکشـی آب بند، آنتـی باک�ت

Strutile GR110

خالصه ای از محصول

پرتلند،  سیمان  حاوی  رنگـی  نرم  بندکیسش  پودر  یک   GR110 اتایل  اس�ت

آنتـی  فیلرهای معدنـی، پلیمر های چسباننده، مواد آب گریز کننده و مواد 

یال می باشد که کامال آب بند، با دوام باال، آب گریز و با جذب آب کم  باک�ت

یال و مقاوم در برابر تغیـ�ی رنگ می باشد.  این محصول برای  و آنتـی باک�ت

درزهای 2 تا 10 میلیم�ت کاربرد دارد.

موارد كاربرد 

- بندکیسش انواع کاشـی، رسامیک، سنگ، موزائیک و ...

- بندکیسش سطوح در تماس دائم با آب مثل رسویس های بهداشتـی، پشت 

بام، استخر و ...

- بندکیسش انواع درزهای بدون حرکت

ب - بندکیسش استخر ماهی و آب رسش

 و مزایا
گ

ویژ�

ن و جذب آب کم - آب بند، آب گریز و با نفوذپذیری پایـ�ی

- کامال نرم و ایجاد سطح صاف

- مقاوم در برابر قارچ و کپک

- مقاومت باال در برابر سیکل یخبندان
گ

- بدون انقباض و ترک خورد�

- قابل تولید در رنگ های مختلف درخواستـی

- مقاومت در برابر مواد شیمیایـی، اسیدهای ضعیف و عوامل محیطی

ب و پروش ماهی و ... - غیـر سمی و قابل استفاده برای آب رسش

- فاقد یون کلر

استاندارد ها 

 BS EN 13888 CG2 و  BS 5980  الزامات استاندارد با   GR110 اتایل اس�ت

قابل ارزیابـی می باشد.

اطالعات محصول

پودر در رنگ بندی سفاریسششکل ظاهری

1 در 20 درجه سانتـیگراددانسیته پودر /5 ±0 /1  gr/cm3

فاقد یون کلرمیـزان یون کلر

نسبت اختالط آب 
به پودر

حدود 25 تا 30 درصد

زمان مجاز استفاده 
از مالت آماده

حدود 45 دقیقه در 23 درجه سانتـی گراد

حداقل 12 ماهزمان ماندگاری

ایط نگهداری رسش
در بسته بندی اولیه باز نشده به دور از نور 

مستقیم آفتاب، یخبندان، رطوبت و در دمای 5 تا 
35 درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

کیسه 1، 5 و 20 کیلوگرمیبسته بندی

اطالعات عملکرد فنـی

24 ساعتزمان الزم برای عبور عابرپـیاده پس از اجرا

حدود 45 دقیقه در Co 23زمان مجاز استفاده از مالت آماده

20- تا Co +80دمای رسویس

ان و نحوه مرصف ز م�ی

میـزان مرصف: بسته ابعاد کاشـی، عرض و عمق درز میـزان مرف می تواند 

میـزان  باشد. جهت محاسبه  متغیـ�ی  کیلوگرم در هر م�ت   1 تا  200 گرم  از 

امیکس تماس بگیـرید.   مرف دقیق با بخش فنـی اس�ت

سایر  و  روغن،   ها، 
گ

آلود� کلیه  از  درز ها  باید  کار:  زیر  سطح  سازی  آماده 

جلوگیـری  درز  جداره  به  کاشـی  بندکیسش  مالت   
گ

چسبند� از  که  عوامیل 

باشد.  روز   28 حداقل  کاری  کاشـی  عمر  است  به�ت  گردد.  پاک  می کنند 

درزهای خشک و فاقد نم باید به وسیله آب کامال مرطوب گردند ویل آب 

اضافه در درز باقـی نماند. 

اختالط: برای اختالط آب الزم وزن و در مخزن مناسب ریخته و سپس پودر 

به تدریج به آن اضافه گردد. پودر بندکیسش ویژه با حدود 25 تا 30 درصد 

بندکیسش  تا یک مالت  پره مخلوط شده  به وسیله دریل  آب  با  پودر  وزنـی 

احت 3 دقیقه ای به مالت دوباره اختالط  همگن ایجاد گردد و پس از اس�ت

انجام گردد. این مالت در کم�ت از 45 دقیقه مرف گردد.  

نحوه اعمال روی سطح: مالت آماده بندکیسش با کاردک پالستـییک اجرا گردد. 

ی خارج شد سطح کار  بعد از گذشت حدود 20 دقیقه که مالت از حالت خم�ی

ن گردد. دمای سطح اجرا باید بیـن 10 تا 40 درجه باشد.  با اسفنج مرطوب تم�ی

این مالت برای بندکیسش درزهای 2 تا 10 میلیم�ت مناسب است.  
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ن برای درزهای در کف می توان مخلوط را با آب بـیش�ت و به صورت  همچنـ�ی

 مالت بندکیسش به�ت گردد. 
گ

دوغابـی اجرا کرد تا پرکنند�

عمل آوری: از خشک شدن رسیع این مواد روی سطح جلوگیـری کنـید و به 

مدت 24 تا 48 ساعت کامال مرطوب نگه داشته شود

محیط زیست، سالمت و ایمنـی

اتایل GR110 در محیط زیست ریخته نشود و هر  به�ت است محصول اس�ت

گونه شستشوی ظروف پس از مرف و ... به فاضالب قابل تصفیه انتقال 

پـیدا کند. این محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمی باشد ویل 

به علت قلیا�ئ بودن در تماس با پوست و چشم می تواند ایجاد حساسیت 

کند. برای مرف به�ت است که از عینک، ماسک و دستکش مناسب استفاده 

گردد. برای اطالعات بـیش�ت به برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.

مرجع اطالعات داده شده

و  آزمایشگاهی  آزمایشات  براساس  فنـی  مشخصات  این  اطالعات  تمام 

تجربـیات پروژه ای شـرکت Strumix می باشد. داده های واقعی اندازه گیـری 

ل ما متفاوت باشد. توصیه می شود  ایطی فراتر از کن�ت ممکن است به علت رسش

بخواهید.  را  محصوالت  فنـی  مشخصات  برگه  آخرین  ما  از  همیشه  که 

ن زیر ساخت های استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده  همچنـ�ی

در  را  الزم  اطالعات  می تواند   Strumix فنـی  بخش  و  می باشد  یان  مش�ت

ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم  اختـیار مش�ت

را ارائه دهد.  
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