
 G5 تایلکس

 بندی رطوبتی/ با ویژگی پرکنندگی و عایق پودر ویژه بندکشی

Tilex G5 
Tiling Grout for Joints / with Filling and Sealing Properties 
 

 ،ویاژه پلیمرهاای با شدهتقویت سیمان پایه ربیک پودر  G5 تایلکس

 خاصایت دارای این پاودر .است پودری رنگ واصالحی  هایافزودنی

 و آب برابار در خاوبی مقاومات دارای و باوده بااا بسایار چسبندگی

 و باوده وممقاا و کپاک قاار  برابار در محصول این .باشدمی رطوبت

 .دهدنمی رنگ تغییر

 این محصاول بار اساال امزاماات اساتاندارد ملای ایاران باه شاماره

 اساتانداردضمناً این محصاول باا امزاماات شود. تومید می 3-10760

ISO 13007-3 .نیز تطابق دارد 

و اسات طبق جدول زیار  G5 تایلکسمشخصات فیزیکی و شیمیایی 

شاده در اساتاندارد ملای در دامنه تغییرات مجااز اعالماین محصول 

 شود.تومید می 10760-3 ایران به شماره

 
 پودر حامت فیزیکی 

 هادر تمامی رنگ رنگ

 3g/cm 10/0 ± 33/1 چگامی 

 
 
 

 3g/cm 20/0 ± 38/1 چگامی خمیر

 ناچیز مقدار کلرید 

 

 پودر بندکشیکاربرد و اثر 

 پودر بندکشیکاربرد 
 ... و بتنی قطعات ،سنگ ،کاشی ،سرامیک انواع ندکشیب -

 درزها انواع بندکشی  -

 

 پودر بندکشیمزایای استفاده از 
 خیلی زیاد است. چسبندگی مقاومت و استحکامدارای  -

 است. کار زیر به باا بسیار چسبندگیدارای ویژگی  -

 است. مقاوم رطوبت برابر در ،شدن خشک از بعد -

 است. مقاوم کپک و قار  برابر در -

 و انقبااا  باادون متاارمیلی 12 تااا هااایزدر بندکشاای باارای -

 .است خوردگیترک

 را دارد. سفارشی و خاص هایرنگ در ارائه قابلیت -

 است. آسانآن  کاربرد  -

 است. مقاوم فرسایش و شیمیایی ،محیطی عوامل برابر در -

 مقاوم است. شدن،زدن و آبیخ هایچرخه برابر در -

 

 محصولروش استفاده از 

 پودر بندکشیاستفاده از و نحوه محدوده مجاز 

باا توجاه باه  ابعاد درزهاا دارد. به بستگی G5 تایلکس مصرف میزان

تاوان مقادار بین آنها با فرمول ذیال میابعاد کاشی و سرامیک و درز 

 مصرف را بدست آورد.

 Bعر  کاشی:   Aطول کاشی: 

 Dعمق درز:   Cضخامت درز: 

Kg/m² (𝐴+𝐵)∗𝐶∗𝐷∗1.8 میزان مصرف =

(𝐴∗𝐵)
 

 ی ماننادهاایآماودگی ازباید  نظر مورد سطح :سازی سطحآماده -1

بهتر است سطح  .گردد پاک کامالًها آمودگی دیگر و روغن ،غبار و گرد

 .زیر کار قبل از بندکشی مرطوب گردد

 درصاد 2۵ حادودآب به اندازه  با را G5 بندکشی پودر: اختالط -2

 ،همگن و یکنواخت خمیر یک به رسیدن تا و نموده مخلوط پودر وزن

 3 تاا 2 حدود مدت به آن کردن رها با سپس. دهید ادامه را اختالط

 G5 ایلکست اختالط از پس .دهید انجام را اختالط عمل دوباره دقیقه

 کاردک وسیله به دقیقه 30 از کمتر در باید شدهآماده محصول ،آب با

 بایاد بندکشی انمز در گردد. استفاده کشیبند مخصوص پالستیکی

 .باشاد گرادسانتی درجه ۴0 حداکثر و ۵ حداقل ،کار زیر سطح دمای

مرطاوب نگاه  سااعت 2۴ تا را شده بندکشی سطح ،کار اتمام از پس

 دارید.

 توجه:
 حامات از ،مترمیلی 12 تا 3 بین افقی بندهای بندکشی جهت -

 بنادهایکاردن بهتار  پار برای. از طرفی کنید فادهاست خمیری

 حامات از شاودمی توصایه ،مترمیلی 3 از کمتر ضخامتافقی با 

 گردد. استفاده به پودر، بیشتر آب مقداریکردن اضافه با روان



 پودر بندکشی ایمنی در استفاده ازنکات 
، شاودبنادی نمیدر دسته مواد خطرنااک طبقه هرچند این محصول

ی بوده و در تمال با پوست و مخاط تنفسی باعث ومی به شدت قلیای

ازم اسات از  محصاولبنابراین در هنگام کار با ایان  شود.آسیب می

نکات پوشش مناسب، عینک و ماسک استفاده شود. همچنین رعایت 

 زیر ازم است:

شخص در معر  آسیب با چشم،  چسبدر صورت تمال این  -

 د.درون آب، پلک بزندقیقه  1۵حداقل به مدت 

با پوست، ساریعاً پوسات آماوده باه  مادهدر صورت تمال این  -

 . شسته شوددقیقه در آب تمیز  1۵مدت 

مبال آموده باید با مواد شوینده مناسب شسته شود تا مجادداً  -

 قابل استفاده باشد.

 

 محصولسایر نکات الزم در خصوص 

 پودر بندکشیامکان خورندگی 
نه باعث شروع و نه باعث گسترش خوردگی میلگردهای  محصولاین 

های کف و سقف سااخته تنیده یا سیستممدفون در بتن، فواد پیش

 شود. شده با فواد گاموانیزه می

 

 محصولروش حمل و نقل و انبار کردن 

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
و  C۵باین  محصاولحمل و نقل و فضای نگهداری این مجاز دمای 

C3۵ :است. ضمناً رعایت موارد زیر نیز ازم است 

نور مستقیم معر  در پودر بندکشی حاوی  کیسهاز قرار دادن  -

 اجتناب شود.رطوب محیط مو خورشید 

 پودر بندکشیطول عمر 
انباار و  ،در شارایط اساتانداردپاودر بندکشای حااوی  کیسهچنانچه 

زماان تومیاد، از چساب تفاده از نگهداری شود، زمان قابل اسدربسته 

 ماه است. 2۴

 

 محصولبندی بسته
 شود.کیلوگرمی عرضه می 20و  ۵، 1 هایکیسهاین محصول در 

 

 اطالعات تکمیلی
برای کسب اطالعات تکیملی این محصول با بخش فنی شرکت کپکو 

به فارم  پودر بندکشیاین  عملکردتمال بگیرید. ضمناً برای اطالع از 

 ( مراجعه کنید.Tilex G5) G5 تایلکساطالعات عملکردی 

 

 اطالعات تماس
تهران، خیابان ساهروردی شامامی، کوچاه شاهرتاش،  آدرل شرکت:

 ۴، طبقه اول، واحد 7۴پالک 
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 021-89331                                                  شماره تمال:

 www.capco.co.ir                                       آدرل وبسایت:
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