
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سیمان  پایه یک محصول چسب کاشی و سرامیک بر V100 تایلکس
که دارای چسبندگی و مقاومت مطلوب  استبا پلیمر  شدهو تقویتپرتلند 

 این تولید در شده استفاده پلیمرهای به توجه با باشد.در برابر رطوبت می
 خواهد مقاوم ،رطوبت برابر در شدنخشک از پساین چسب  ،محصول

 .بود
استاندارد ملی ایران به شماره  سیمانیاین محصول بر اساس الزامات رده 

 EN شود. ضمنًا این محصول با الزامات استانداردتولید می 1-12492

 نیز تطابق دارد. 12004-1
و  است زیرطبق جدول  V100 تایلکسمشخصات فیزیکی و شیمیایی 

شده در استاندارد ملی ایران به در دامنه تغییرات مجاز اعالماین محصول 
 شود.تولید می 12492-1 شماره

 
 پودر حالت فیزیکی 

 سفیدخاکستری و  رنگ

 3g/cm 05/0 ± 45/1 چگالی انبوهی پودر
 3g/cm 05/0 ± 55/1 شدهچگالی چسب آماده

 ناچیز مقدار کلرید
 

 کاشی چسبکاربرد و اثر 

 کاشی چسبکاربرد 
 روی بر و مصنوعی طبیعی  سنگ و سرامیک، کاشی انواع نصب -

 و کلیه سطوح افقیزیاد با جذب آب عمودی سطوح 
 روی بر و ساختمان خارجی و داخلی هایمحیط در استفاده قابل -

 زیاد آب با جذب متخلخل سطوح انواع
 غیره و سیمانی و گچی سطوح روی بر استفاده قابل -

 

 کاشی چسبمزایای استفاده از 
 باال است. چسبندگی مقاومت و استحکامدارای  -

 لغزش، مقاوم است. برابر در -

 خوردگی است.ترک و حجم افت بدون -
 مقاوم است. ،رطوبت برابر در -
 باالست. اجرای دارای سرعت و آن آسان است کاربرد  -
 پس دقیقه چند تا لزوم صورت در و نبوده سریع ،آن گیرش زمان -
 نمود. جابجا را قطعات توانمی نصب، از

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محصولروش استفاده از 

 کاشی چسباستفاده از و نحوه محدوده مجاز 

)تخلخل  کار زیر سطح وضعیت به بستگی V100 تایلکس مصرف میزان
 پوشش برای کیلوگرم 4 تا 2 حدود کاشی، شیارهای و سطح( ناهمواری و

 .باشدمی مربع متر یک

 و گرد هایی مانندآلودگی از نظر مورد سطح :سازی سطحآماده -1
 گردد. پاک کامالا ها آلودگی دیگر و روغن غبار،

 و نموده مخلوط آب، لیتر 6 تا 5 با را پودر کیلوگرم 20 هر: اختالط -2
 و دهید ادامه را اختالط ،همگن و یکنواخت خمیر یک به رسیدن تا

 روی شیاردار کاردک وسیله به را شدهآماده کاشی چسب خمیر سرانجام
 اختالط از پس دهید. قرار آن روی را کاشی و کشیده اجرا، مورد سطح

 دقیقه 60 از کمتر در باید شدهآماده محصول آب، با V100 تایلکس
کاشی باید  نصب سطح، روی چسب اجرای از پس شود. همچنین استفاده
 کار، زیر سطح دمای باید نصب زمان در شود. انجام دقیقه 20 در حداکثر
 سطح کار، اتمام از پس باشد. گرادسانتی درجه 40 حداکثر و 5 حداقل
 نمایید. بندکشی ساعت 24 از بعد را شده کاریکاشی

 توجه:
 میلیمتر ۳ از بیشتر نباید دیوار روی نصب از بعد چسب ضخامت -

 شود.
 ایگونه به باید آن روی چسب اجرای نحوه و کاشی اجرای بستر -

 چسب خمیر به نصب از پس کاشی پشت درصد 60 حداقل که باشد
 باشد. شده آغشته

 چسبنکات ایمنی در استفاده از 
شود؛ هرچند در بندی نمیاین محصول در دسته مواد خطرناک طبقه

تواند باعث ایجاد حساسیت شود. بنابراین در هنگام تماس با پوست می
الزم است از پوشش مناسب، عینک و ماسک استفاده  محصولکار با این 

 شود. همچنین رعایت نکات زیر الزم است:
شخص در معرض آسیب با چشم،  چسبدر صورت تماس این  -

 د.درون آب، پلک بزندقیقه  15حداقل به مدت 
 

 V100تایلکس 
 چسب کاشی پودری برای سطوح متخلخل ▪

 

Tilex V100 
▪ Ceramic & Tile Adhesive for Porous Surfaces/ Powder 
 



 

 
با پوست، سریعًا پوست آلوده به مدت چسب در صورت تماس این  -

 . شسته شوددقیقه در آب تمیز  15
لباس آلوده باید با مواد شوینده مناسب شسته شود تا مجددًا قابل  -

 استفاده باشد.
 

 محصولسایر نکات الزم در خصوص 

 با سایر محصوالتکاشی  چسبسازگاری 
شرکت کپکو بالمانع  های بتنچسببا سایر  چسباین همزمان استفاده  -

 است. 

 کاشی چسبامکان خورندگی 
نه باعث شروع و نه باعث گسترش خوردگی میلگردهای  محصولاین 

های کف و سقف ساخته شده تنیده یا سیستممدفون در بتن، فوالد پیش
 شود. با فوالد گالوانیزه می

 
 محصولروش حمل و نقل و انبار کردن 

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
و  C5دمای مجاز حمل و نقل و فضای نگهداری این محصول بین 

C۳5 :است. ضمنًا رعایت موارد زیر نیز الزم است 
از قرار دادن ظرف حاوی چسب در معرض نور مستقیم خورشید و  -

 رطوبت اجتناب شود.

 طول عمر چسب
انبار و نگهداری شود،  ،در شرایط استاندارد چسبحاوی  کیسهچنانچه 

 است. سماه 12از زمان تولید، چسب تفاده از زمان قابل اس
 

 محصولبندی بسته
 شود.كیلوگرمی عرضه می 20 هایکیسهاین محصول در 

 
 اطالعات تکمیلی

برای کسب اطالعات تکیملی این محصول با بخش فنی شرکت کپکو 
فرم اطالعات  چسباین  عملکردتماس بگیرید. ضمنًا برای اطالع از 

 ( مراجعه کنید.Tilex V100-PPI) V100 تایلکسعملکردی 
 

 اطالعات تماس
تهران، خیابان سهروردی شمالی، کوچه شهرتاش، پالک  آدرس شرکت:

 4، طبقه اول، واحد 74
 155961۳514            کد پستی:                                           

 021-860۳0469                                                شماره تماس:
 www.capco.co.ir                                       آدرس وبسایت:

 info@capco.co.ir                                    پست الکترونیک:


