
 

TB-CP 

 یمانس یهبر پا یالباکتر یآنت یپودر بندکش

Antibacterial bonding powder based on cement 

 

 محصول شرح

TB-CPاصالح کنندده و  های یافزودن، یرنگ یها یگمنت، پیمعدن یها یلر، فیمانس یهآماده بر پا یبی، ترک

محصول آمداده مصدرب بدوده و بدا آل م لدو  و  ین. اباشد یم یوارکف و د یجهت بندکش یمریپل یباتترک

فدو   یآل مقاوم شدده و سبدبندگ ردر براب یرش. پس از گباشد یمقابل اجرا  یحاصله با ماله بند کش یرخم

 دارد یبه جداره سنگ و کاش یالعاده ا

 

 محصول کاربرد

 در آشدززخانه و حمدام و  ای یشهش ی، سنگ و آجرهایک، سرامیک، موزائیانواع کاش یبندکش جهت

 یعموم یو سالنها ها یزگاهآبر، شنا ی، است رهایو صنعت یخانگ یها خان یرختشو

 

 محصول مزایای

 باال یآسان، بدون افت و با سببندگ اجرای 

  ب بندان های یکلسمقاوم در مقابل آل و مقاوم در مقابل 



 

 شیمیایی محصول خصوصیات

 سفارش مطابق رنگ

 یمانیس یبترک

 پودر یزیکیحالت ف

PH قلیایی 

 9/1±  02/0 م صوص مالت آماده وزن

 53/1±  02/0 وزن م صوص

 

 روش استفاده محصول

 ساخت و اجرا یقهطر

 آغاز گردد. یمطابق دستورالعمل مربوطه بند کش یهاول یرشاز گ ینانو اطم یاز نصب کاش پس 

 از داخل بند زدوده گردد یاحتمال یآلودگ یزمان بندکش. 

  پدس از  بایبدتی یمدوغدابی و روان  یدر بندد کشد ین، بندابراباشد یمفو  العاده  یسببندگ یدارا

 .یردصورت پذ یکار یزبه سرعت تم یزیدوغال ر

 باشد یمقابل اجرا  یمانس یمالت ها یطمطابق با شرا یگراددرجه سانت 35تا  10 یدر دما. 

 یز پودر بندکشروان ا یزیدوغال ر یبرا WP2 TILEBOND دارد اسدتفاده  یبهتدر یکده رواند

 شود.

 سفت  یراز خم یلیمترم 15تا  3با بند از  های یبندکش یبراTB-CP .استفاده گردد 

 نچببد. یشود که به دست و ماله بند کش یینتع یدر حد یغلظت مالت بندکش 



 ساعت م لو  گردد. یکحداکثر  یبرا یمالت بندکش 

  شدود و در زمدان صداب کدردن مدالت  یزبا اسفنج مرطول و تم ی، بند کاشیکاش یقبل از بند کش

 گردد. یزپارسه نمودار مرطول و تم یابا اسفنج  ی، ماله بند کشیبندکش

 شود. یدهبند کش یدرجه رو ۴5 یهبا زوا یبندکش یرصاب کردن خم یرا برا یماله بند کش 

 یرو وزن م صوص خم (ابعاد بند)مصرب با حجم  یزانم TB-CP .برآورد گردد 

 

 محصول یبند بسته

 .گردد یمعرضه  یلوگرمیک 5 یها ببته در

 

 یعمر نگهدارشرایط و 

مداه قابدل  ۶تدا  یهاول یخشک در ببته بند یطدرجه و در مح 35تا  5 یدر دما یحفظ و نگهدار یطشرا در

 .باشد یماستفاده 

 

 یمنیا موارد

 نشود. یدهو در صورت تماس با آل فراوان شبته شود و بلع یریتماس با پوست و سشمها جلوگ از

 

 یفن خدمات

 باشد یمو انجام خدمات  ی، آماده همکاراز مواد خود یحدر جهت استفاده صح یرانبتن ا مرکز یفن ب ش


