
 

TS 234 ی ضد اسیدکاش چسب   

ب ضد اسید سرامیک پومکس مخصوص سطوح اسیدی، سطوح بتنی، سرامیک پرسالن چس

 جهت نصب کاشی ضد اسید و سرامیک ضد اسید، سنگ و آجر در محیط اسیدی

و هاردنرهای  A جزیی بر پایه رزین اپوکسی بیسفنول 3مخلوطی د چسب کاشی ضد اسی

که ترکیب های استفاده شده در ساخت این محصول موجب ارتقاء خواص د ارمیت شده می باش

 ASTM.DIN 18156-4ASTM شیمیایی، مکانیکی و حرارتی آن می گردد با استانداردهای

C321, ASTM C395, C 579  مطابقت دارد. 

 

 

 

 روش مصرف

جزء دوم را به آرامی به جزء اول ضافه کرده به خوبی به هم بزنید تا مخلوطی همگن و 

یکنواخت حاصل شود. وسیله ماله ماستیکی مخصوص بندکشی و یا کاردک استیل ) ماله 

انگشتی( درزها را بطور کامل با مخلوط آماده شده پر نمائید. پس از بندکشی هر متر مربع به 

وسیله یک اسفنج که در آب گرم فرو برده و آب آن را خالی کرده اید, ذرات اضافی به جا مانده 

روی کاشی و اطراف شیارها را با دقت تمیز کرده و در همان حین سطح بندکشی شده شیارها 

 را پرداخت نمایید.

 مشخصات فنی

  خمیر بژ , خمیر سفید , خمیر طوسی: ظاهر محصول  

  : کیلوگرم هاردنر 0/4کیلوگرم رزین و فیلر  4/6نسبت مخلوط شدن با آب  



 

  : درجه سانتی گراد 25تا + 10+دمای محیط هنگام کار  

  درجه سانتی گراد 20دقیقه در  50 از مخلوط شدن دو جزء :عمر مفید مالت پس  

 
 
 

 : دقیقه 20کمتر از  عمر مفید مالت پس از گستردگی روی سطح  

  : میلی متر 12تا  2عرض شیارهای قابل استفاده  

  : روز 7مدت زمان خشک شدن نهایی  

 : نیوتن بر میلی متر مربع 65 مقاومت فشاری  

 : یلی متر مربعنیوتن بر م 41 مقاومت برشی  

 نیوتن بر میلس متر مربع 25 : مقاومت سایشی  

 : نیوتن بر میلی متر مربع 4200 ضریب کشسانی  

  : کیلوگرمی 5قوطی بسته بندی 

 

دموارد کاربر  
 چسب کاشی های ضد اسید (1

 .دامکان استفاده در محل هایی که امکان ریزش مواد شیمیایی وجود دار (2

 .رندپوشش درزهای که در مجاورت مواد شیمیایی خورنده قرار دا (3

کارخانه های فرآورده های غذایی و لبنی و پر کردن کلیه درزها و ترکهایی  (4

 .درار دارنقکه در معرض اسید 

 یاتاق های باتر (5

 نچسباندن کاشی پرسال (6

 
 

 



 

 خواص و اثرات 

ها و وغنی در برابر انواع اسیدهای قوی معدنی و آلی، نمک ها، حالل ها، رپایداری عال (1

 دیگر مواد شیمیایی خورنده

 چسبندگی مطلوب به انواع مصالح (2

 مقاوم در برابر آب و مواد قلیایی (3

 مقاومت عالی در برابر حرارت زیاد (4

 مقاومت مکانیکی بسیار عالی (5

 

 میزان مصرف
.کیلوگرم برای هر متر مربع 4الی  2چسب کاشی و سرامیک ضد اسید   

 
 
 

 

 
 

 
 



 

 
 




