
 

TB-C2000 

 یالباکتر یبا خواص آنت یمالت منبسط شونده آب کننده منعطف جهت بندکش

Flexible expanding mortar for bonding with antibacterial properties 

 

 محصول شرح

TB-C2000 و آب  یبا خواص منبسط شوونگ  یژهو یمریپل های یافزودنبه همراه  یمانیس یهمالت پا یک

 ای یوژهو یمیاییشو هوای یافزودن یمحصوو  دااا یو . اباشوگ یم یزهصاف و پاک یسطح یجادبا امکان ا یبنگ

. از شوود یممتنوو  انو   نوه، عگم لب پر شوگن و دامی، عگم ترک خواد یفیتک یشکه باعث افزا باشگ یم

توجه به خواص ضگ با  TB-C2000اشااه کرد.  یریان  پذ یتباال و قابل یگاایبه پا توان یمآن  یژ یهایو

، اجورا دا مموام یوتبواال قابل یو مقاوموت کششو یلیمتورم ۸. توا یها ضواامتدا  ی، عگم ترک خواد آب

محصو   ی . استفاده از اباشگ یم یاا دااا یگ، آشپزخانه و مراکز خرها فروشگاه، ، بالک یبهگاشت های یسسرو

 .باشگ یممناسب  یکو موزائ یت،  رانیک، سرام، سن یانوا  کاش یبرا

 

 محصول کاربرد

 :مصرف استفاده نمود موااد یلدا موااد ذ توان یممحصو   ی از ا

 یبهگاشت های یسسروو  ممام 

  ها بالک آشپزخانه و 

 یگو مراکز خر یها فروشگاه 



 پر کردن محل بولت ها 

  و دازها ها ترکپر کردن 

 یکش یچهماه 

 نماهاشنا و آب  یاستارها 

 ها سال کف دا  یکو سرام یکنما و موزائ یها سن  یبنگکش 

   

 ی محصولمزایا

 مصرف سهولت 

 باال پذیری انعطاف 

  تنو  ان 

 باال ییکااآ 

 یکسوتروپخواص ت 

 یاقتصاد 

 

 خصوصیات شیمیایی محصول

 یانگ یا یگپودا سف / ان  یظاهر مشاصات

 یمراصالح شگه با پل یانیس یهمالت پا یمیاییش یهپا

 (یگرادداجه سانت ۲۰ ی)دا دما یتردا ل کیلو رم 15/1 مالت تازه یچگال

 میلیمتر ۲/۰مگاکثر  دانه ی انگازه بزا تر

 ساعت ۲۴ زمان خشک شگن



 یکش نگب یبرا یلیمترم ۸تا  ۰ ضاامت اجرا

 یگرادداجه سانت ۳5تا  5 ی ب اجرا یدما

 مربع یلیمتربر م یوت ن 15از  یشترب یمقاومت فشاا

  رم 1۰کمتر از  یقهدق ۲۴۰بعگ از  آبجذب 

 مربع یلیمتربر م نیوت  5/۳از  یشب یمقاومت چسبنگ 

 

 استفاده محصول روش

   یپاکساز شود یم یعگم چسبنگ  یاکه باعث کاهش  یاز هر  ونه مواد یگمالت با یریمحل قراا 

سطل بوا اسوتفاده از هموزن  یکدا  یزآب تم لیتر ۷٫5با  TB-C2000از پودا  یلو رمک ۲۰شود. 

به ما  خود اها  یقهدق 5مگت  یبرا یگ. مواد اا با ردد یمهمگ  مالوط  ی، تا مصو  مالوطیبرق

به هو  زده  یهثان 15مواد اا به مگت  مجگداًسپس  هوا به طوا کامل خااج شونگ. یها مبابکرد تا 

 تا مالوط آماده مصرف شود.

 یفضاها یادا بنگ  یکیشانه پالست یاماله  یکشگه و به کمک  یاتهسطح کاا ا یبر او یگمالوط با 

منظووا پوس از موگاقل  یو ا یبرداشته و پاک شود. برا یگبا یشود.  روت اضاف یت روت خوا هگا

سوطح بوه  ینکوه. پس از اکنی  یماسفنج مرطوب سطح کاا اا پاک  یکاز  فادهبا است یقه،دق یستب

 .شود یمپااچه خشک جال داده  یک، محل با طوا کامل خشک شگه

 سواعت از زموان  یوکاز  یش. ا ر بویردساعت مواد استفاده قراا   یک یط یگمالوط آماده شگه با

آب مالوط دقوت الزم اا  یزانگ دا خصوص میبا یردمواد استفاده قراا   یگنبا یگرامتالط بگذاد د

. توا  وردد یمان   ییرو تغ یگ ، جگا شیآب اضافه باعث باعث ترک خواد  یریبه  رفت. به کاا 

 .یردقراا   یمواد بهره برداا یاتسطح عمل یگساعت پس از اتمام کاا نبا ۲۴

 



 محصولمصرف  مقدار

، یکاش ابعاد

 و سن  یکسرام

 عرض یبرا یمقادا مصرف

  رم - یلیمترم ۲

 عرض یبرا یمقادا مصرف

  رم - یلیمترم 5

 عرض یبرا مقادیر مصرفی

  رم - یلیمترم ۸

15*15 ۲۲5 5۲5 ۲۸5۰ 

۲۰*۲۰ ۲۰۰ ۴۷5 ۲۷۲5 

۳۰*۳۰ 15۰ ۳5۰ ۲55۰ 

 

 محصول یبند بسته

 . ردد یمو ااائه  یگتول یلو رمیک ۲۰ های یسهکدا 

 

 عمر نگهداری و شرایط

 باشگ. یگرادداجه سانت ۳5تا  5دا محگود  یگکاا با یرو ز یطمح یدما 

 نمود. یخود داا یگبه آن با یاز اضافه کردن هر ونه افزودن 

 ردد. یه  خودداا یبر او یسهاز ده ک یشدا انباا از قراا دادن ب  

 شوود، عوگم توجوه بوه او   ینگهوگاا یوادز یو به دوا از تابش آفتاب و دموا یگهسرپوش یطمح دا

 . ردد یمظرف آن  یابه محصو  و  یگناس یبباعث آس یحصح یانبااداا

 

 

  



 ابزار پاکسازی

 نمود یزبالفاصله پس از مصرف با آب تم یگبا لوزام و ابزاا اا

 

 یمنیا نکات

 . ردد یزپره یی، پوست و مواد غذا، دهاندقت شود تا از تماس با چشمها یمیاییمحصوالت ش یتمام هماننگ

. دا صوات تمواس بوا پوسوت و (باشگ یم یجاا یزدستواالعمل دا مواد بااا آن تا زمان خشک شگن ن ی ا)

اا  هوا ظرف. دا انجوام شوود پزشکیشگ اقگامات  یگهبلع ی. ا ر به طوا اتفاقیگنما یزه آن اا تمچشمها بالفاصل

محصوو   یمنویموواد بوه برشووا ا یمانوگهبا انهگام باق یژهو یاطال  از انباا داا یو برا یگپس از استفاده ببنگ

 .ییگمراجعه نما

 

 یفیتک ییدیهتأ

 یالمللو ی بو یفویک یمطواب  بوا اسوتانگاادها ، وردد یمعرضوه  یرانبت  ا مرکزکه توسط  یتمام محصوالت

 .باشنگ یم


