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ADMIX TA720 
 چسب کاشی خمیری بر پایه التکس

 

 موارد کاربرد 

  ADMIX TA720   های مسکونی و اداری و همچنین بهترین چسب برای استفاده در حمام، آشپزخانه، دستشویی، محوطه

شود. در صورت نیاز به  دار توصیه می. این چسب بخصوص برای کار بر روی سطوح صاف و یا لعاباستکاشی کاری تزئینی  

 .هارا بند کشی نماییده کمک مالت اپوکسی کاشی توانید بافزایش مقاومت شیمیایی و یا بهبود استانداردهای بهداشتی می 

 

 ویژگی ها 

ADMIX TA720   و در اثر انبساط و انقباض ساختمان از شکستن یا ترک  است  پس از سخت شدن کماکان دارای انعطاف

کند. این چسب آماده مصرف است و کافیست قبل از استفاده آن را بخوبی مخلوط کنید.  ها جلوگیری می خوردگی کاشی 

، ضمن  بخشدمیهای شیمیایی در این محصول باعث افزایش کارپذیری آن شده و چسبندگی آن را نیز بهبود  وجود افزودنی 

 اینکه قابلیت اجرا در الیه های نازک را دارد.  

 

 مشخصات فنی 

 ظاهری شکل   خمیر غلیظ

 رنگ کرم یا سفید 

 دانسیته ر لیتر بکیلوگرم    65/1

 

 روش اجرا 

 : آماده سازی سطح  -1

ها که باعث کاهش  قبل از عملیات نصب باید سطوح را از وجود روغن، گرد و خاک، رنگ، ماده عمل آوری و دیگر آلودگی

یا نیاز به تعمیر و بازسازی دارد، ابتدا با  چسبندگی می شوند پاک کرد. در صورتی که سطح دارای ناهمواری زیاد است  

 استفاده از مالت تعمیری سطح را ترمیم و سپس اقدام به نصب کنید. 

 

 ADMIX TA720های معدنی به همراه افزودنی های شیمیایی تولید و برای نصب کاشی بر روی سطوح  بر پایه التکس و پودر

کیلوگرم در متر مربع را بدون نیاز به مهار اضافی بر    20عمودی مناسب است. با این چسب می توان کاشی با وزن کمتراز  

 آوری شده نصب نمایید.  های عمل های لعابدار و بدون لعاب و یا چوبی سطوحی مانند بتن، مالت ماسه سیمان، کاشروی  
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 : اجرا  -2

ADMIX TA720    چسب آماده مصرف است و کافی است پس از هم زدن آن را با استفاده از کاردک یا ماله دندانه دار بر

ب پخش شده روی سطح کمتر از یک متر مربع باشد و بالفاصله اقدام  روی سطح پخش کنید، برای اتصال بهتر سطح چس

د  ها الزامی است و بایبه نصب کاشی نمایید. جا به جایی و تنظیم فاصله بدون برداشتن کاشی انجام شود. بند کشی کاشی

میک را کامأل  ساعت بعد از اتمام نصب انجام شود. قبل از خشک شدن کامل ماده بندکشی سطح کاشی و سرا  48حداقل  

 تمیز کنید.

 

 بندی  بسته

ADMIX TA720  شود. کیلوگرمی عرضه می  25و    5/12،  5در سطل های 

 

 انبارداری 

ها بر روی هم  این محصول را در مکان سرپوشیده و به دور از تابش خورشید در روی پالت نگه داری نمایید. از انباشتن سطل 

شود. چنانچه در شرایط مناسب و در ظروف اصلی  ظرف و فاسد شدن چسب می و فشار زیاد پرهیز شود زیرا باعث شکستن  

 ماه است.   8نگهداری شود عمر مفید آن حدود  

 

 ایمنی  نکات 

ADMIX TA720    سمی و خطرناک نیست ولی همانند سایر مواد شیمیایی ممکن است باعث آسیب شود. در صورت تماس

دقیقه با آب شستشو داده و به پزشک مراجعه نمایید. در صورت تماس با    15ها بالفاصله آن را به مدت  احتمالی با چشم 

 پوست آن را به دقت بشویید. 

 

 مراقبت از وسایل کار 

 . ابزار کار را با آب شستشو داد  بایددر اتمام هر مرحله از کار  

  

 کیفیت  یدیهیتا

 ن یا  ی فیتولید و عرضه می شوند، تحت کنترل بخش کنترل ک  پارسیان  دیدماوند سفمحصوالتی که توسط شرکت    تمام

 است. شرکت و مطابق با استانداردهای کیفی بین المللی  

 

 یلی اطالعات تکم

ن  در تکم  ازیصورت  اطالعات  ا  یلیبه  کارشناسان  تلفن  نیبا  با  الکترون  ای  88678880-3  یهاشرکت        ی کی پست 

info@white-damavand.com   دییتماس حاصل فرما.  


