مشخصات:
چسب کاشی  ، PSY 3000مخلوطی از مواد سیمانی به همراه افزودنی های پلیمری و تقویت کننده چسبندگی و پرکننده های معدنی می باشد و تنها
با افزودن آب آماده مصرف می گردد .برای نصب انواع مصالح جاذب و غیر جاذب روی کف و دیوار در داخل و خارج ساختمان نظیر کاشی و سرامیک
شیشه ای و  ...استفاده می شود .از خواص و اثرات این ماده می توان به موارد زیر اشاره کرد:

مزایا:
-

چسب سیمانی اصالح شده با لغزش کاهش یافته و زمان باز گسترش یافته

-

قدرت چسبندگی بسیار زیاد

-

قابلیت اجرا بر روی سطوح عمودی و افقی

-

چسبندگی بسیار زیاد به سطح کاشی های قدیمی

-

سهولت اجرا

موارد مصرف:
-

کاشی کاری دیوار و کف

-

نصب کاشی روی کاشی

-

نصب سنگ ،سرامیک و موزاییک بر روی انواع سطوح

-

امکان نصب انواع پوشش ها بر روی سطوح بتنی ،سنگی گچی و ...
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روش مصرف و کاربرد:
-

سطح اجرا باید محکم ،تمیز ،خشک و عاری از گرد و غبار و ذرات سست باشد.

-

رنگ و پوشش های سست را باید قبل از اجرای چسب زدود .از این چسب می توان برای تسطیح ،تراز نمودن و رفع ناهمواری های جزیی
مقاطع زیر کار تا ضخامت  5میلیمتر استفاده نمود .البته زمان کافی برای خشک شدن الزم می باشد.

-

به هر  25کیلوگرم باید  6لیتر آب اضافه شود.

-

اختالط پودر با آب باید با همزن برقی صورت پذیرد .عمل اختالط را تا حصول مخلوط خمیری یکنواخت و همگن ادامه داده شود.

-

خمیر چسب کاشی آماده شده را به مدت  5دقیقه به حال خود گذاشته و مجددا به مدت کوتاهی عمل اختالط تکرار گردد.

-

به واسطه کاردک شیاردار چسب حاصله را روی سطح کشیده و کاشی روی آن با فشار قرار داده شود.

-

برای چسبندگی بهتر ،کاشی را در حین فشردن به آرامی در جای خود حرکت داده شود.

-

بسته به نوع سطح زیر کار ،میزان ناهمواری ،تخلخل سطوح و همچنین شیارهای پشت کاشی ،حدود  2/5تا  4کیلوگرم از این ماده برای
پوشش  1متر مربع مورد نیاز می باشد)

شرایط و محدودیت های مصرف
-

دمای محیط و زیر کار باید در محدود  5تا  35درجه سانتیگراد باشد .از اضافه کردن هرگونه افزودنی به آن باید خود داری نمود.

-

در انبار از قرار دادن بیش از ده کیسه بر روی هم خودداری گردد.

بسته بندی :
-

این محصول در کیسه های  25کیلوگرمی تولید و ارائه می گردد .
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پاکسازی ابزار:
لوزام و ابزار را باید بالفاصله پس از مصرف با آب تمیز نمود.

انبارداری:
در محیط سرپوشیده و به دور از تابش آفتاب و دمای زیاد نگهداری شود (.عدم توجه به روش انبارداری صحیح باعث آسیب رسیدن به محصول و
یا ظرف آن می گردد).

نکات ایمنی :
-

همانند تمامی محصوالت شیمیایی دقت شود تا از تماس با چشمها ،دهان ،پوست و مواد غذایی پرهیز گردد(.این دستورالعمل در مورد بخار
آن تا زمان خشک شدن نیز جاری می باشد).

-

در صورت تماس با پوست و چشمها بالفاصله آن را تمیز نمایید.

-

اگر به طور اتفاقی بلعیده شد ،اقدامات پزشکی انجام شود.

-

برای اطالع از انبار داری ویژه یا انهدام باقیمانده مواد به برشور ایمنی محصول مراجعه شود.

تاییدیه کیفیت:
تمام محصوالتی که توسط شرکت پردیس سازان یکتا عرضه می گردد مطابق با استانداردهای کیفی بین المللی می باشند.
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