
 V100 تایلکس

 برای سطوح متخلخل / پودر کاشیچسب 

Tilex V100 
Ceramic & Tile Adhesive for Porous Surfaces/ Powder 
 

 سییاا  پایه ریک محصول چسب کاشی و سرامیک ب V100 تایلکس

کیه دارای چسیدند ی و مقاومیت  استبا پلیار  شدهتقویتو پرتلند 

 شیده استفاده پلیارهای به توجه با باشد.مطلوب در برابر رطوبت می

 برابیر در شید خشک از پیسایی  چسیب  ،محصیول ایی  تولید در

 .بود خواهد مقاوم ،رطوبت

استاندارد ملیی اییرا  بیه  سیاانیاساس الزامات رده ای  محصول بر 

بیا الزامیات  محصیولضیانا  ایی  . شیودتولیید می 12492-1شااره 

 نیز تطابق دارد. EN 12004-1 استاندارد

 اسیت طدق جدول زیر V100 تایلکسمشخصات فیزیکی و شیایایی 

شیده در اسیتاندارد ملیی در دامنه تغییرات مجاز اعالمای  محصول و 

 شود.تولید می 12492-1 ایرا  به شااره

 
 پودر حالت فیزیکی 

 سفیدخاکستری و  رنگ

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

 ناچیز مقدار کلرید

 

 کاشی چسبکاربرد و اثر 

 کاشی چسبکاربرد 
 بیر و مصینوعی طدیعیی  سینگ و سرامیک، کاشی انواع نصب -

 و کلیه سطوح افقیزیاد آب با جذب عاودی سطوح  روی

 بیر و سیاختاا  خارجی و داخلی هایمحیط در استفاده قابل -

 زیاد آب با جذب متخلخل سطوح انواع روی

 غیره و سیاانی و  چی سطوح روی بر استفاده قابل -

 

 کاشی چسبمزایای استفاده از 
 است. باال چسدند ی مقاومت و استحکامدارای  -

 است. مقاوم، لغزش برابر در -

 است. خورد یترک و حجم افت بدو  -

 است. مقاوم ،رطوبت برابر در -

 ست.باال اجرای سرعتدارای  و است آسا آ   کاربرد  -

 دقیقیه چنید تا لزوم صورت در و دودهن یعسر ،آ   یرش زما  -

 .ناود جابجا را قطعات توا می ،نصب از پس

 محصولروش استفاده از 

 کاشی چسباستفاده از و نحوه محدوده مجاز 

 کیار زییر سیط  وضیعیت بیه بسیتگی V100 تایلکس مصرف میزا 

 کیلو رم 4 تا 2 حدود ،کاشی شیارهای و سط ( ناهاواری و)تخلخل 

 .باشدمی مربع متر یک پوشش برای

 و  یرد مانند ییهاآلود ی از نظر مورد سط  :سازی سطحآماده -1

 . ردد پاک کامال ها آلود ی دیگر و روغ  ،غدار

 مخلیو  ،آب لیتر 5/5 تا 5/4 با را پودر کیلو رم 20 هر: اختالط -2

 ادامیه را  اختال ،هاگ  و یکنواخت خایر یک به رسید  تا و ناوده

 کیاردک وسییله به را شدهآماده کاشی چسب خایر سرانجام و دهید

 .دهید قرار آ  روی را کاشی و کشیده ،اجرا مورد سط  روی شیاردار

 در بایید شیدهآماده محصیول ،آب بیا V100 تیایلکس اختال  از پس

 روی چسیب اجرای از پس هاچنی . شود استفاده دقیقه ۶0 از کاتر

 ا میز در .شیود انجیام دقیقه 20 در حداکثرباید کاشی  نصب سط ،

 درجیه 40 حیداکثر و 5 حیداقل ،کیار زییر سیط  دمیای باید نصب

 از بعید را شیده کاریکاشی سط  ،کار اتاام از پس .باشد  رادسانتی

 .ناایید بندکشی ساعت 24

 توجه:
 ۳ از بیشیتر ندایید دییوار روی نصیب از بعید چسیب ضخامت -

 .شود میلیاتر

 بیه بایید آ  روی چسیب اجیرای نحیوه و کاشیی اجرای بستر -

 بیه نصب از پس کاشی پشت درصد ۶0 حداقل که باشد ای ونه

 .باشد شده آغشته چسب خایر

 چسب نکات ایمنی در استفاده از
شود؛ هرچند در بندی نایای  محصول در دسته مواد خطرناک طدقه

تواند باعی  ایجیاد حساسییت شیود. بنیابرای  در تااس با پوست می

الزم اسیت از پوشیش مناسیب، عینیک و  محصیولهنگام کار با ای  

 ماسک استفاده شود. هاچنی  رعایت نکات زیر الزم است:



معرض آسیب  شخص دربا چشم،  چسبدر صورت تااس ای   -

 د.درو  آب، پلک بزندقیقه  15حداقل به مدت 

با پوست، سریعا  پوست آلیوده بیه  چسبدر صورت تااس ای   -

 . شسته شوددقیقه در آب تایز  15مدت 

لداس آلوده باید با مواد شوینده مناسب شسته شود تا مجیددا   -

 قابل استفاده باشد.

 

 محصولسایر نکات الزم در خصوص 

 با سایر محصوالتکاشی  چسبسازگاری 
شیرکت کککیو  های بت چسببا سایر  چسبای  هازما  استفاده  -

  بالمانع است.

 کاشی چسبامکان خورندگی 
نه باع  شروع و نه باع   سترش خورد ی میلگردهای  محصولای  

های کف و سقف سیاخته تنیده یا سیستممدفو  در بت ، فوالد پیش

 شود. شده با فوالد  الوانیزه می

 

 محصولروش حمل و نقل و انبار کردن 

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
و  C5بیی   محصیولدمای مجاز حال و نقل و فضای نگهداری ای  

C۳5 :است. ضانا  رعایت موارد زیر نیز الزم است 

در معییرض نییور مسییتقیم  چسییباز قییرار داد  فییرف حییاوی  -

 اجتناب شود.و رطوبت خورشید 

 طول عمر چسب
اندیار و نگهیداری  ،در شیرایط اسیتاندارد چسبحاوی  کیسهچنانچه 

 است. سماه 12از زما  تولید، چسب تفاده از شود، زما  قابل اس

 

 محصولبندی بسته
 شود.کیلو رمی عرضه می 20 هایکیسهای  محصول در 

 

 اطالعات تکمیلی
برای کسب اطالعات تکیالی ای  محصول با بخش فنی شرکت کککو 

فیرم اطالعیات  چسبای   عالکردتااس بگیرید. ضانا  برای اطالع از 

 ( مراجعه کنید.Tilex V100-PPI) V100 تایلکسعالکردی 
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