
 

TB-C3000 

 یپودر یو سنگ کار یک، سرامیچسب کاش

Tile adhesive, ceramic and powdery stonework 

 

 محصول شرح

کنن ه   ی  و تقو یم ه پل م ا  یافزودنب   مم ها   یمانیاز مواد س  ی، مخلوطTB-C3000 یکاش چسب

نصب انواع مصالح   . بهاگهدد یمو تنها با افزودن آب آماد  مصهف  باشه یم یمعهن  ما پهکننه و  یچسبنهگ

و ...  ا  یش  ش یکو س هام یکاش  ی هدر داخل و خ ار  س اخامان ن  یوارکف و د  جاذب رو یهجاذب و غ

 .شود یماسافاد  

 

 کاربرد محصول

 و کف یوارد  کار یکاش 

 یکاش  رو کاشی نصب 

 انواع سطوح  به رو ییکو موزا سهامیک سنگ، نصب 

  و ... ی، گچیسنگ ی،سطوح بان  به رو ما پوششامکان نصب انواع 

 

 



 ی محصولمزایا

 یافا و زمان باز گساهش  یافا اصالح شه  با لغزش کامش  یمانیس چسب 

 یادز یاربس یقهرت چسبنهگ 

 یو افق  سطوح عمود  اجها به رو ی قابل 

 یمیقه ما  یکاشب  سطح  یادز یاربس یچسبنهگ 

 سهول  اجها 

 

 استفاده محصول روش

سس   را   ما پوششاز گهد و غبار و ذرات سس  باشه. رنگ و   خشک و عار یز،محکم، تم یهاجها باسطح 

 ی یجز م ا   نامموارتهاز نمودن و رفع  یح،تسط  بها توان یمچسب  ینچسب زدود. از ا  قبل از اجها یهبا

ب   م ه  باشه یمز  خشک شهن ال  بها یکاف ماناسافاد  نمود البا  ز یلیماهم ۵کار تا ضخام   یهمقاطع ز

. عمل اخاالط را یهدصورت پذ یبا ممزن بهق یهآب اضاف  شود. اخاالط پودر با آب با یاهل ۶ یهبا یلوگه ک ۲۵

 یق دق ۵آماد  شه  را ب  مهت  یچسب کاش یهخم یهو ممگن ادام  دم یکنواخ  یه تا حصول مخلوط خم

 یاردارو سپس ب  واسط  کاردک ش ییهعمل اخاالط را تکهار نما یمهت کوتام ب  مجهداً یهب  حال خود بگذار

را در  یبهاه، کاش یچسبنهگ  . بهایهآن با فشار قهار دم  را رو یو کلش یه سطح کش  چسب حاصل  را رو

تخلخ ل   ،ن امموار ی زانک ار، م ی ه. بسا  ب  نوع سطح زیهخود حهک  دم  در جا یفشهدن ب  آرام ینح

ما ه مهب ع  ۱پوش ش   ماد  ب ها یناز ا کیلوگه  ۴ تا ۲٫۵حهود  ی،پش  کاش ما یارش مچنینسطوح و م

 .باشه یم یازمورد ن

 

 



 ی محصولبند بسته

 .گهدد یمو ارائ   یهتول یلوگهمیک ۲۵ ما  یس کمحصول در  ینا

 

 عمر نگهداریو  شرایط

 باشه. یگهاددرج  سانا ۳۵تا  ۵در محهود  یهکار با یهو ز یطمح  دما 

  نمود.  خود دار یهب  آن با یاضاف  کهدن مهگون  افزودناز 

 گهدد.  مم خوددار  به رو یس از د  ک یشدر انبار از قهار دادن ب 

  ع ه  توج   ب   روش ش ود  نگه هار یادز  و ب  دور از تابش آفااب و دما یه سهپوش یطدر مح .

 .گهدد یمظهف آن  یاب  محصول و  یهنرس یبباعث آس یحصح  انباردار

 

 ابزار پاکسازی

 نمود. یزبالفاصل  پس از مصهف با آب تم یهلوزا  و ابزار را با

 

 یمنیا نکات

گهدد  یزپهم یی، پوس  و مواد غذا، دماندق  شود تا از تماس با چشمها یمیاییمحصوالت ش یتمام مماننه

. در ص ورت تم اس ب ا پوس   و باشه یم  جار یزدساورالعمل در مورد بخار آن تا زمان خشک شهن ن ینا)

را  م ا ظهف. در انجا  ش ود یپزشک ت. اقهاماشه یه بلع ی. اگه ب  طور اتفاقیهنما یزچشمها بالفاصل  آن را تم

محص ول  یمن یم واد ب   بهش ور ا یمان ه انهها  باق یا یژ و  داراطالع از انبار  و بها یهپس از اسافاد  ببنه

 .ییهمهاجع  نما



 

 یفیتک ییدیهتأ

 یالملل  ینب  یف یک  مط اب  ب ا اس اانهاردما ،گ هدد یمعهض    یهانبان ا مهکزک  توسط  یتما  محصوالت

 .باشنه یم


