
چسب کاشی سیمانی
ABA TILESET

این چسب مخلوطی از مواد سيماني به همراه افزودني هاي پليمري و تقویت کننده چسبندگی 
و پرکننده های معدنی می باشــد و تنها با افزودن آب آماده مصرف می گردد.  براي نصب 
انواع مصالح از جمله کاشي و سراميك جاذب روي کف و در داخل ساختمان بكار مي رود. 

این ماده بر اساس استانداردهاي زیر قابل ارزیابي می باشد:
DIN EN 12004, ISIRI 12492

خواص و اثرات

 	C1T چسب سیمانی  با لغزش کاهش یافته
قدرت چسبندگي بسیار زیاد	 
 مقرون به صرفه و مناسب برای سطوح افقی	 
مقاوم در مقابل نم زدگي	 
سهولت اجرا	 

موارد کاربرد
1-کاشی کاری کف در داخل ساختمان

2-نصب سنگ، سرامیک و موزاییک بر روی انواع سطوح 

مقدار مصرف
بسته به نوع سطح زیر کار، میزان ناهمواری، تخلخل سطوح 
و همچنین چگونگی شیارهای پشت کاشی، حـــدود 2/5 
تا 4 کیلوگرم ABA TILESET برای پوشــش یک متر مربع 

مورد نیاز می باشد.  

آماده سازی سطح
سطح اجرا باید محکم، تمیز، خشک و عاری از گرد و غبار 
و ذرات سســت باشد.  رنگ و پوشــش های سست را باید 
قبل از اجرای چســب زدود.  از این چســب می توان برای 
تســطیح، تراز نمودن و رفع ناهمواری های جزیی مقاطع 
زیــر کار تا ضخامت 5 میلی متر اســتفاده نمود البته زمان 
کافی برای خشــک شدن الزم می باشد.  سطوح دیوارهای 
گچی، نئوپان، بتن سبک و پانل های دیواری را باید حداقل 
 E. M. BOND 4 ســاعت قبل از کاشی کاری توســط ماده

شرکت آبادگران اشباع نمود. 

روش مصرف
به هر کیســه 25 کیلوگرمی باید 6 لیتر آب اضافه شــود.  
اختالط پودر با آب باید با استفاده از همزن برقی )دریل+پره( 

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 

صورت پذیرد.  سطل یا ظرفی که پودر و آب در آن مخلوط 
می شوند باید متناسب با سرعت کار و حجم اختالط باشد.  
همیشــه پودر را به آرامی به آب اضافه کنید و توجه داشته 
باشید در زمان اضافه شدن پودر به آب همزن برقی روشن 
باشــد و عمل اختالط تا حصول مالتی یکنواخت و همگن 
ادامه پیدا نماید.  مالت چسب کاشي آماده شده را به مدت 
5 دقیقــه به حال خود بگذاریــد.  مجدداً به مدت کوتاهی 
عمل اختالط را تکرار کنید و ســپس بوسیله کاردك شیار 
دار چسب حاصله را روي سطح کشیده و کاشي را روي آن 
با فشــار قرار بدهید.  براي چســبندگي بهتر، کاشي را در 
حین فشــردن به آرامي در جاي خود حرکت دهید.  سطح 

کاشی کاری شده را پس از 24 ساعت بندکشی نمایید.  
توجه 1: بستر اجرا کاشی و نحوه اجرا چسب روی آن باید 
به گونه ای باشد که حداقل 60 % پشت کاشي پس از نصب 
به چسب آغشته شده باشد در غیر اینصورت باید از کاردك 

با عمق شیارهاي بیشتر استفاده شود. 
توجه 2: پس از اختالط چســب کاشي با آب ، مالت آماده 
شده با توجه به دماي محیط باید حداکثر در 60 دقیقه مورد 
استفاده قرار گیرد، لذا چسب را به مقداري تهیه نمایید که 
طي این زمان مصرف شــود.  پس از اجراي چســب روي 
ســطح، حداکثر در 20 دقیقه باید نصب کاشي انجام شود.  
در زمان نصب باید دمای سطح زیرکار حداقل 5 و حداکثر 

40 درجه سانتی گراد باشد. 
توجــه 3: کاربرد این چســب در اســتخر، حمــام و کف 

سرویس های بهداشتی توصیه نمی شود. 

مشخصات فیزیكي
1/80±0/1 g/cm3 :وزن مخصوص مالت تازه

حالت فیزیکي: پودر 
رنگ: خاکستری 

0/5 N/mm2 مقاومت چسبندگی اولیه : بیش از
0/5 mm  لغزش : کمتر از

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شــرایط نگهداری: در بســته بندی اولیه، دور از  رطوبت و 
تابش مستقیم نور خورشید

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتی گراد
نوع بسته بندی: کیسه  25 کیلوگرمی

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سالمتی و 
محیط زیســت قرار ندارد با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد. 
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود.  
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود. 

 لطفاً به برگه اطالعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود. 
این ماده آتش زا نیست. 
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