
 

TB-SC3600 

 باال یریو انعطاف پذ یبا چسبندگ یو کاش یکنصب انواع سرام یبرا یپودر یکچسب سرام

Powdered ceramic glue for installation of ceramic and tile types with high 

adhesion and flexibility 

 

 شرح محصول

TB-SC3600 دهنتد،، متواد بنتهند، مفتااف بتا  غلظت  مواد یمان،مختلف، س یمعدن یپودرها یهبر پا

 .اس  ید،گرد یدتول جزئی بصورت تک باال یخواص ارتجاا

 

 کاربرد محصول

و  یعتیستنگ به یمانی،ست ستوو  بتن، ی،کاش یبر رو یکسنگ و موزائ ی،کاش یک،نصب انواع سرام برای

و  هایشگا،آزماشنا،  یاستخرها یی،، کارخانجات مواد غذاهاینگپارک در یواروال جه  کف و د یدرا یمصنوا

 .گرددیمباال دارند استفاد،  یو خواص ارتجاا یبه بنهندگ یازکه ن یاموم هاییزگا،آبرو  یمنازل منکون

 

 محصول مزایای

 یبترک در TB-SC3600 یتد،گرد استتفاد، بههود دهنتد، ختواص مواد و یاز مواد بنهند، پودر 

 یوارسوو  د کلیه محصول در ینندارد ا BC-B12 یا BC-B46کردن مواد  اضافه به یازن ینبنابرا

 .باشدیمو کف قابل استفاد، 



  باال یاجرا سرا 

 از  یشستاختمان و گرمتا یو خارج داخلی یو سنگ در قوعات و ابعاد بزرگ در نما یکنصب سرام

 کف

 یعآسان و سر اختالط 

  در آب یباال در مقابل آپ و غوبه ور مقاوم 

 یادز دمای ییراتبا تغ هاییطیمحباال و مناسب جه   یریپذ انعواف 

TB-SC3600 باالتر ننه  به ارتجاای خواص TB-SC3000 .دارد 

 

 محصول یمیاییش خصوصیات

 پودری یزیکیف حال 

 یریو ش خاکنتری رنگ

 2/0 ± 5/1 (kg/l) یاتود، داننیته

pH قلیایی 

 03/0 ± 65/1 (kg/lبنب آماد، ) داننیته

 

Requirement 
Test 

Method 
BK2F 

Open time (N/mm2) EN 1346 
0.7 After 20 

min 

Terisile adhesion strength (N/mm2) 28 day 

standard condition 
EN 1348 1.4< 

Water immension (N/mm2) EN 1348 1.2 < 



Freeze- thaw (N/mm2) EN 1348 1.15 < 

Heat aging EN 1348 1 < 

Slip (mm) EN 1308 ≤ 0.5 

Deformability(mm) EN 12002 3.5 < 

Glazed tile (N/mm2) EN 1348 0.95 < 

Wood Panel (N/mm2) EN 1348 0.5 < 

steel (N/mm)2 EN 1348 0.45 < 

 

 روش استفاده محصول

 ساخت یقهطر

 بنب TB-SC3600 گرددیم مخلوط با آب یمبصورت منتق. 

 یکسرام بنب TB-SC3600 در زمتان مخلتوط  شتودیم یهاس  توصت بنهند، یشامل پودرها

 شود. استفاد، یلوگرمیک 50 یال 30و با اوزان  ییندور پا یها میکنر کردن از

 انجتا   یقتهدق 5دو مرحله بتا فاصتله  در امل یناس  که ا یقهدق 10 یکنرمخلوط کردن با م زمان

 .گیردیم

 ساخ  بنب  برایTB-SC3600 مخلوط نمود. یبا دس  به آرام توانیم کم یزانبه م 

 یلوگرمیک 20 هرکینه TB-SC3600  گرددیمگر  آب مخلوط  ۴500الى  ۴300با. 

 

 محصولمصرف  مقدار

 در هر متر مربع یلوگر ک 5تا  3 ینمصرف ب میزان 

 با آب مخلوط شود. یقهدق 30مصرف تا  یبنب برا 



 

 استفاده طریقه

 باشدیمقابل اجرا  یالقمه بصورت از مواقع یبا کاردک دندانه دار و در بعف یکسرام بنب. 

 ساا  مصرف گردد. 2آماد، شد، در مدت  ترکیب 

 تح  فشار و حرک   بنب یک بعنوان یکتوجه داش  که بنب سرام یدبا یکزمان نصب سرام در

اضتافی متانع  بنتب کتار ناصتاف باشتد یتراگر سوو  ز ینشود. بنابرا بنهاند، یوارد یرو ییکشو

 در اثر فشار اامل خترو  بنتب از بنتد یردفشار قرار گ تح  یکو بنانچه سرام ید،گرد یدنبنه

نمتود  یتهساخ  با غلظ  بتاال ته زمان را در یکبنب سرام توانینم یو از برف گرددیم سرامیک

 .گرددیمکار  یرو سوح ز یکبنب به پش  سرام یدنامر اامل نچنه ینبون ا

 و پت  از  یترموابق با مشخصات بروشتور مربوبته تعم یمریپل یسوو  با مالت ها یصافکار برای

 .گرددیمبا بنب نصب  سرامیک خشک شدن

 و ستس   ید،زنجاب گرد یکو سرام سوح قهالًکه جذب آب باال دارد  یدر سووح گرددیم پیشنهاد

 .گردد نصب یکسرام

 آماد، بنب TB-SC3600 طیمح یاس  الز  اس  در دما یونیامولن هایینرزو  یمانشامل س 

 اجرا شود. یگرادسانت درجه 5 یباال

 در دو مرحلته بتا فاصتله  یکاس  نصب سترام یادز یکار یکه ارتفاع کاش ییسرد و محلها یهوا در

 گردد. اجرا ساا  6حداقل  یزمان

 گر  گردد محیط دارد یگراداز د، درجه سانت تریینپا ییزمنتان که دما. 

 دارنتد و جتذب آب آنهتا حتداقل  یتادبتزرگ و وزن ز یابعتاد هایکسرام یدحال حاضر ننل جد در

 توجه شود. یربه نکات ز باینتییم سرامیک نوع یندر نصب ا باشدیم



 یکسرام ینیاجرا گردد تا سنگ یزمان فاصله در ارتفاع در بند مرحله با یوارد یبر رو یکسرام نصب 

 نگردد. یکسرام یو اد  جذب آپ مصالح بااث لغزش و جدا شدگ

 موضوع مد نظتر قترار گرفتته و در  این یبصورت دوغاب سنت یکدر نصب سرام گرددیم خابرنشان

و  گت  یلهبلکته بوست گیتردیمدر بند مرحلته انجتا   یکسرام یاجرا که ینمواقع االو، بر ا یشترب

 .گرددیم یریسوح جلوگ یاز رو سرامیک یاز جداشدگ یزیمختلف در زمان دوغاب ر یهااهر 

 

 بندکشی

و ابعتاد  یینبا جتذب پتا یبنب اجرا و در صورت استفاد، از کاش یرشروز پ  از گ یک یاس  بندکش الز 

 گردد. اجرا ترییبوالنبزرگ در مدت زمان 

 

 استاندارد

 EN 12004 -TYPE C2S2 

 

 محصول یبند بسته

 .شودیم ارضه یلوگرمیک 20 هایینهک یادر سول  TB-SC3600 بنب

 

 شرایط و عمر نگهداری

 شود. ینگهدار ید،که در محل خشک و سرپوش شودیم توصیه


