
 V2 تایلکس

 بندی زیاد/ با ویژگی چسبندگی و آب پودر / کاشیچسب 

Tilex V2 
Tile Adhesive / Powder / with high adhesion and sealing properties 
 

و پرتلنبد  سبماا  پایب  ربب یک محصول چسبب کاشبی V2 تایلکس

 در شبده اسبفااده پلمارهبای بب  توج  با .استبا پلمار  شده تقویت

 رطوببت براببر در شبد خشک از پساین چسب  ،محصول این تولمد

 .بود خواهد مقاوم

ایبرا  بب   اسفاندارد ملبی سماانیالزامات رده این محصول بر اساس 

ببا الزامبات  محصبولضبانا  ایبن شبود. تولمبد می 12492-1شااره 

 نمز تطابق دارد. EN 12004-1 اسفاندارد

و اسبت طبق جدول زیبر  V2 تایلکسمشخصات فمزیکی و شمامایی 

شبده در اسبفاندارد ملبی در دامن  تغممرات مجباز االمماین محصول 

 شود.تولمد می 12492-1 ایرا  ب  شااره

 
 پودر حالت فمزیکی 

 سامدخاکسفری و  رنگ

 3g/cm 50/0 ± 32/1 انبوهی پودرچگالی 
 3g/cm 05/0 ± 76/1 شدهچگالی چسب آماده

 ناچمز مقدار کلرید

 

 کاشی چسبکاربرد و اثر 

 کاشی چسبکاربرد 
 نصب کاشی روی کاشی -

یا الاودی  مخفلفسطوح  روی بر سراممکو  کاشی انواع نصب -

 سطوح افقی

 سبطوح روی ببر مصنوالی و طبمعی هایسنگ انواع چسباند  -

  افقی یا الاودی مخفلف

 قبرار آب ببا مسفقمم تااس در ک  سطوحی در اسفااده امکا  -

 نمباز بدو  ،غمره و بهداشفی سرویس، حاام، اسفخر مانند ،دارند

 دیگر افزودنی ب 

  ساخفاا  خارجی و داخلی هایمحمط در اسفااده قابل -

 غمره و سماانی و گچی سطوح روی بر اسفااده قابل -

 

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

 است. مقاوم، لغزش برابر در -

 است. خوردگیترک و حجم افت بدو  -

 است. مقاوم رطوبت برابر در -

 ست.باال اجرای سرالتدارای  و است آسا آ   کاربرد  -

 دقمقب  چنبد تا لزوم صورت در و بودهن یعسر ،آ  گمرش زما  -

 .ناود جابجا را قطعات توا می ،نصب از پس

 شود.میی در مقابل رطوبت ناوذناپذیرباالث  -

 ، موثر است.هابندی سازهدر آب -

 

 محصولروش استفاده از 

 کاشی چسباستفاده از و نحوه محدوده مجاز 

)تخلخبل  کار زیر سطح وضعمت ب  بسفگی V2 تایلکس مصرف ممزا 

 ببرای کملبوگرم 4 تبا 2 حدود ،کاشی شمارهای و سطح( ناهاواری و

 .باشدمی مربع مفر یک پوشش

 و گبرد مانند ییهاآلودگی از نظر مورد سطح :سطحسازی آماده -1

 .گردد پاک کامم ها آلودگی دیگر و روغن ،غبار

 مخلبو  ،آب لمفر 5/5 تا 5/4 با را پودر کملوگرم 20 هر: اختالط -2

 ادامب  را  اخبفم هاگن و یکنواخت خامر یک ب  رسمد  تا و ناوده

 کباردک وسبمل  ب  را شدهآماده کاشی چسب خامر سرانجام و دهمد

 .دهمد قرار آ  روی را کاشی و کشمده ،اجرا مورد سطح روی شماردار

 از کافر در باید شدهآماده محصول ،آب با V2 تایلکس اخفم  از پس

 سبطح، روی چسبب اجرای از پس هاچنمن. شود اسفااده دقمق  60

 باید نصب ا مز در .شود انجام دقمق  20 در حداکثرباید کاشی  نصب

 .باشبد گرادسانفی درج  40 حداکثر و 5 حداقل ،کار زیر سطح دمای

 بندکشی ساالت 24 از بعد را شده کاریکاشی سطح ،کار اتاام از پس

 .ناایمد

 توجه:
 بب  بایبد آ  روی چسبب اجبرای نحبوه و کاشبی اجرای بسفر -

 بب  نصب از پس کاشی پشت درصد 60 حداقل ک  باشد ایگون 

 .باشد شده آغشف  چسب خامر

 



 چسب نکات ایمنی در استفاده از
شود؛ هرچند در بندی نایاین محصول در دسف  مواد خطرناک طبق 

تواند باالبث ایجباد حساسبمت شبود. بنبابراین در تااس با پوست می

الزم اسبت از پوشبش مناسبب، المنبک و  محصبولهنگام کار با این 

 ماسک اسفااده شود. هاچنمن رالایت نکات زیر الزم است:

شخص در معرض آسمب با چشم،  چسبرت تااس این در صو -

 د.درو  آب، پلک بزندقمق   15حداقل ب  مدت 

با پوست، سریعا  پوست آلبوده بب   چسبدر صورت تااس این  -

 . شسف  شوددقمق  در آب تامز  15مدت 

لباس آلوده باید با مواد شوینده مناسب شسف  شود تا مجبددا   -

 قابل اسفااده باشد.

 

 محصولسایر نکات الزم در خصوص 

 با سایر محصوالتکاشی  چسبسازگاری 
 شرکت کپکو بممبانع هایچسبسایر با  چسباین هازما  اسفااده 

 است. 

 کاشی چسبامکان خورندگی 
ن  باالث شروع و ن  باالث گسفرش خوردگی مملگردهای  محصولاین 

های کف و سقف سباخف  تنمده یا سمسفممدفو  در بفن، فوالد پمش

 شود. شده با فوالد گالوانمزه می

 

 محصولروش حمل و نقل و انبار کردن 

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
و  C5ببمن  محصبولدمای مجاز حال و نقل و فضای نگهداری این 

C35 :است. ضانا  رالایت موارد زیر نمز الزم است 

در معببرض نببور مسببفقمم  چسببباز قببرار داد  فببرف حبباوی  -

 اجفناب شود.و رطوبت خورشمد 

 طول عمر چسب
انببار و نگهبداری  ،در شبرایط اسبفاندارد چسبحاوی  کمس چنانچ  

 .ماه است 12زما  تولمد، از  چسبفااده از شود، زما  قابل اس

 

  محصولبندی بسته
 شود.ض  میکملوگرمی الر 20 ایهکمس این محصول در 

 

 اطالعات تکمیلی

برای کسب اطمالات تکمالی این محصول با بخش فنی شرکت کپکو 

بب  فبرم  چسببایبن  الالکبردتااس بگمرید. ضبانا  ببرای اطبمع از 

 ( مراجع  کنمد.Tilex V2-PPI) V2 تایلکساطمالات الالکردی 

 

 تماساطالعات 
تهرا ، خمابا  سبهروردی شباالی، کوچب  شبهرتاش،  آدرس شرکت:

 4، طبق  اول، واحد 74پمک 

 1559613514کد پسفی:                                                    

 021-86030469                                             شااره تااس:

 www.capco.co.ir                                       آدرس وبسایت:

 info@capco.co.ir                                    پست الکفرونمک:


