
 

TB-RZ 

 باال یآماده به مصرف با عملکرد و چسبندگ یریخم یکاش یهاچسب

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

adhesion and flexibility 

 

 شرح محصول

TB-RZ یو مواد غلظت دهنده جهت سطوح داخل یمعدن یپودرها یونیامولس ینهایرز یهساخته شده بر پا 

 .باشدیم

 

 کاربرد محصول

 وال،  یب ت،، چ  ، درا یمان،س  ی،کاش ی،سطوح سنگ یو سنگ بر رو یو کاش یکنصب سرام برای

 ورق آزبست

 یه  ااتاقه  ا، راهروه  ا،  ی، ب  هاپل  ه راه هاییش  گاهنما، هاآش  خاخانه ی،بهداش  ت یس  هایسرو دی  وار 

 هایمارستانب

 

 محصول مزایای

 آسان توسط کاردک دندانه دار اجرای 

 فوق العاده با خواص مطلوب چسبندچی 



 کم بوی 

 ساختمان محدود یمناسب در مقابل لرزشها و حرکتها یریپذ انعطاف 

 مناسب  چسبندچیTB-RZ در مقابل آب مطلوب با خواص 

 

 مطابقت با استاندارد

 EN I2004 TYPE D2T 

 

 محصول یمیاییش یاتخصوص

 خمیری غلظت

 سفید رنگ

 Kg/lit 6/1 مخصوص وزن

 > 1324EN  2N/mm2 یچسبندچ مقاومت

 خوب در برابر رطوبت مقاومت

 محدود یریپذ انعطاف

 یقهدق ۲۰ (C°23نصب ) فرصت

 

 روش استفاده محصول

 سطح یساز آماده

 باشدیمقابل اجرا  سستی و بدون ترک و یبدون اثرات چرب یاسطوح سالم و تم یرو پر. 



 برداشته شود.. یبصورت موضع یمیقد یکاش لعاب 

 یمانیسطح مشخص و با استفاده از چسب بت، و اندود س یشمشه و تراز ناهموار یلهقبل از اجرا بوس 

 .یردانجام چ یکاریکاش یاتعمل یروز از انجام صافکار ۴تراز چردد. پس از 

 

 چسب یاجرا

 و مقدار مناسب جهت اج را حاص ل  ضخامت طریق ی،چسب توسط ماله دندانه دار بوده در ا اجرای

 خواهد شد.

 و عدم خشک شدن به موق   چس ب  یصورت اعمال چسب با ضخامت باال عامل سرخوردن کاش در

 خواهد شد.

 باشدیم یقهدق ۲۰حداکثر زمان اجرا  یدما و رطوبت معمول یطشرا در. 

 شود. یکاردک کش مجدداً یچسب قبل از نصب کاش یسطح یهصورت خشک شدن ال در 

 باشد. داشته را ینصب کاش یغلظت مناسب برا بایستییم یکاش چسب 

 استفاده نشود یگراددرجه سانت ۵از  تریی،پا یدما در. 

 ،است سانتیگراد درجه 1۵خشک شدن چسب باالتر از  یدما برا بهتری. 

 چرددیم یکامل کاش یدنسفت عامل نچسب یریخم یکاش چسب. 

 جدا نگ ردد، پ س از  یو به راحت چسبیده یباشد که همان لحظه چسب به کاش یبصورت یدبا غلظت

 به چسب آلوده شده باشد. یجدا شدن پشت کاش

 ام ر س بب  ی،و هم چرددیمبا ضخامت باال  یکاش یو اجرا ینیسفت عامل خشکه چ یکاش چسب

کم و منقبض  شدن را تحت فشار چسباند و ضخامت چسب پس از خشک کاشی که نتوان چرددیم

 .چرددیم یو باعث جدا شدن کاش



 اط راف آن  یواررا جهت استفاده در داخل استخرها و د یریخم یهاچسب یالملل ی،ب یاستانداردها

 ی،ا یبرا نمایندینم پیشنهاد یاسواحل در یهاساختمان یکاریکاش ی،رو باز و همچن یهامحوطهو 

 .شودیماستفاده   TB-SC3600 پودر یهاچسبنوع مکانها از 

 از انتقال چسب بطور کام ل  یناناطم جهت یچشیپس از نصب بصورت پ یکاش یفشار بر رو اعمال

به  یدو پشت آن با یدهاز سطح جدا چرد یبه سخت یحالت کاش ی،است، در ا ضروری یبه پشت کاش

مص الح پش ت  همچن ی، و ی دبا ابعاد بارگ تول یکو سرام یحال حاضر کاش در چسب آلوده شود.

 دارند. چذشته نسبت به یکمتر یرینفوذ پذ یکاش

 یو مصرف چسب اض اف یدجد سرامیک و یو کاش یمیقد یتوجه داشت عدم جذب العاب کاش باید 

 .چرددیمسطح  یاز رو یکو سرام یجدا شدن کاش و باعث حرکت و لغاش

 ده دینماج ازه  یدر وس ط کاش  شدن هوا جهت خشک یو عدم دسترس یاز چسب اضاف استفاده 

مواق   تص ب  ی ،. الزم است در ایردانجام چ یاددر ارتفاع ز یکاریمرحله کاش یکبدنه در  یک یرو

 یب اًتقر ی رقس مت ز یتا چند ساعت اجرا تا چس ب کاش  یبدنه را با فاصله زمان یک یبر رو یکاش

 را داشته باشد. یدجد ی،سنگ یوزن کاش تحمل خشک و

 مخلوط کردن  ازTB-RZ شود. یدارخود یهاب کاش چسب انواع یربا سا 

 

 یکشبند

و  یی،با جذب پا یاجرا و در صورت استفاده از کاش یریچسب خم یرشروز پس از چ یک یاست بندکش الزم

 اجرا چردد. ترییطوالن ابعاد بارگ در مدت زمان

 

 



 محصولمصرف  مقدار

 .باشدیم یلوچرمک ۴تا  ۲در هر متر مرب   یازچسب مورد ن مقدار

 

 محصول یبسته بند

 .شودیمعرضه  یلوچرمک ۲۵و  1۲، ۵ ،1 یهاسطل)سبالن و سهند( در  TB-RZ چسب

 

 ینگهدار شرایط و عمر

 در آفت اب باش د. یممس تق ت اب  ب ه دور از یگراددرجه سانت ۳۵تا  ۵ یدر دما یکه انباردار شودیم توصیه

 .باشدیمماه قابل استفاده  6در انبار مناسب تا  یصورت نگهدار

 

 یفن خدمات

 .باشدیمو انجام خدمات  یاز مواد، آماده همکار یحدر جهت استفاده صح یرانبت، ا مرکا یفن بخ 


