
 H100 تایلکس

 پودر /کاشی و سرامیک چسب 

Tilex H100 
Ceramic & Tile Adhesive / Powder 
 

 سیمان پایه رب چسب کاشی و سرامیک محصول، یک H100 تایلکس

 پلیمرهدا  بده توجده بدا .اسدت شدده تقویتکه با پلیمر  پرتلند بوده

 شددنخشک از پدساین چسب  ،محصول این تولید در شده استفاده

 .بود خواهد مقاوم رطوبت برابر در

ملدی ایدران بده  استانداردرده سیمانی این محصول بر اساس الزامات 

بدا الزامدات  محصدولضدمنا  ایدن شدود. تولیدد می 12492-1شماره 

 نیز تطابق دارد. EN 12004-1 استاندارد

اسدت طبق جدول زیر  H100 تایلکسمشخصات فیزیکی و شیمیایی 

شدده در اسدتاندارد ملدی دامنه تغییرات مجاز اعالمدر این محصول و 

 شود.تولید می 12492-1 ایران به شماره

 
 پودر حالت فیزیکی 

 خاکستر  رنگ

 3g/cm 50/0 ± 05/1 انبوهی پودرچگالی 
 3g/cm 50/0 ± 05/1 شدهچگالی چسب آماده

 ناچیز مقدار کلرید

 

 کاشی چسبکاربرد و اثر 

 کاشی چسبکاربرد 
 و کاشدی رو  بدر جداب  سنگ و سرامیک ،کاشی انواع نصب -

 121کپکوباند  یا MO40کپکوباند  افزودنی با دیوار، همراه
 

 کاشی چسبمزایای استفاده از 
 است. باال چسبندگی مقاومت و استحکام دارا  -

 است. مقاوم، لغزش برابر در -

 است. خوردگیترک و حجم افت بدون -

 است. مقاوم ،رطوبت برابر در -

 ست.باال اجرا  سرعتدارا   و است آسانآن  کاربرد  -

 دقیقده چندد تا لزوم صورت در و بودهن یعسر آن گیرش زمان -

 .نمود جابجا را قطعات توانمی ،نصب از پس

 

 محصولروش استفاده از 

 کاشی چسباستفاده از و نحوه محدوده مجاز 

 کدار زیدر سدط  وضدعیت بده بسدتگی H100 تایلکس مصرف میزان

 کیلوگرم 4 تا 2 حدود ،کاشی شیارها  و سط ( ناهموار  و )تخلخل

 .باشدمی مربع متر یک پوشش برا 

 و گدرد مانند ییهاآلودگی از نظر مورد سط  :سطحسازی آماده -1

 .گردد پاک کامال ها آلودگی دیگر و روغن ،غبار

 تا 5/4 با را پودر کیلوگرم 20 هر: روی کف اختالط جهت اجرا -2

 و یکنواخدت خمیدر یدک به رسیدن تا و نموده مخلوط ،آ  لیتر 5/5

 کاشددی چسددب خمیددر سددرانجام و دهیددد ادامدده را طاخددتال همگددن

 کشدیده ،اجرا مورد سط  رو  شیاردار کاردک وسیله به را شدهآماده

 ،آ  بدا H100 تایلکس اختالط از پس .دهید قرار آن رو  را کاشی و

 همچنین. شود استفاده دقیقه ۶0 از کمتر در باید شدهآماده محصول

 20 در حدداکرربایدد کاشدی  نصدب سط ، رو  چسب اجرا  از پس

 و 5 حداقل ،کار زیر سط  دما  باید نصب انمز در .شود انجام دقیقه

 سددط  ،کددار اتمددام از پددس .باشددد گرادسددانتی درجدده 40 حددداکرر

 .نمایید بندکشی ساعت 24 از بعد را شده کار کاشی

 اجدرا جهت :دیوار و سطوح صیقلیروی  اختالط جهت اجرا -3

 و خمشدی مقاومدت بده نیداز دلیل به ،صیقلی سطوح و دیوار رو  بر

 انجدام کد  رو  اجدرا برا  اختالط مانند اختالط ،باالتر چسبندگی

 H100 تدایلکس کیلدوگرمی 20 کیسده هدر بده آن بر عالوه و پذیرد

 121کپکوباندد  یدا MO40کپکوباندد  چسدب لیتر 5/2 تا 5/1 حدود

 .گردد اضافه

 توجه:
 بده بایدد آن رو  چسدب اجدرا  نحدوه و کاشدی اجرا  بستر -

 بده ،نصب از پس کاشی پشت درصد ۶0 حداقل که باشد ا گونه

 .باشد شده آغشته چسب خمیر

 برابدر در بداالتر مقاومدت و بهتدر بندد آ  بده نیاز صورت در  -

 شود. استفاده MO40کپکو باند با  چسب اختالط از فقط رطوبت

 هدا سدرویس کد  و حمدام، اسدتخر در چسدب ایدن کاربرد -

 .شودنمی توصیه MO40کپکو باند  اختالط با بدون بهداشتی



 چسب نکات ایمنی در استفاده از
شود؛ هرچند در بند  نمیاین محصول در دسته مواد خطرناک طبقه

تواند باعد  ایجداد حساسدیت شدود. بندابراین در تماس با پوست می

الزم اسدت از پوشدش مناسدب، عیندک و  محصدولهنگام کار با این 

 ماسک استفاده شود. همچنین رعایت نکات زیر الزم است:

معرض آسیب  شخص دربا چشم،  چسبدر صورت تماس این  -

 د.درون آ ، پلک بزندقیقه  15حداقل به مدت 

با پوست، سریعا  پوست آلدوده بده  چسبدر صورت تماس این  -

 . شسته شوددقیقه در آ  تمیز  15مدت 

لباس آلوده باید با مواد شوینده مناسب شسته شود تا مجدددا   -

 قابل استفاده باشد.

 

 محصولسایر نکات الزم در خصوص 

 با سایر محصوالتکاشی  چسبسازگاری 
شدرکت کپکدو  هدا  بدتنچسببا سایر  چسباین همزمان استفاده 

 است.  بالمانع

 کاشی چسبامکان خورندگی 
نه باع  شروع و نه باع  گسترش خوردگی میلگردها   محصولاین 

ها  ک  و سق  سداخته تنیده یا سیستممدفون در بتن، فوالد پیش

  شود.میشده با فوالد گالوانیزه 

 

 محصولروش حمل و نقل و انبار کردن 

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
و  C5بدین  محصدولحمل و نقل و فضا  نگهدار  این مجاز دما  

C35 :است. ضمنا  رعایت موارد زیر نیز الزم است 

نددور مسددتقیم معددرض در  چسددباز قددرار دادن فددرف حدداو   -

 اجتنا  شود.و رطوبت خورشید 

 عمر چسبطول 
انبدار و نگهددار   ،در شدرایط اسدتاندارد چسبحاو   کیسهچنانچه 

 ماه است. 12از زمان تولید، چسب تفاده از شود، زمان قابل اس

 

 محصولبندی بسته
 شود.کیلوگرمی عرضه می 20 ها کیسهاین محصول در 

 

 اطالعات تکمیلی

برا  کسب اطالعات تکیملی این محصول با بخش فنی شرکت کپکو 

بده فدرم  چسدبایدن  عملکدردتماس بگیرید. ضدمنا  بدرا  اطدالع از 

( مراجعدده Tilex H100-PPI) H100 تددایلکساطالعددات عملکددرد  

 کنید.

 

 اطالعات تماس
تهران، خیابان سدهرورد  شدمالی، کوچده شدهرتاش،  آدرس شرکت:

 4، طبقه اول، واحد 74پالک 

 1559۶13514کد پستی:                                                    

 021-89331                                                  شماره تماس:

 www.capco.co.ir                                       آدرس وبسایت:

 info@capco.co.ir                                    پست الکترونیک:


