
 

TB-E 

 باال یمیاییبا مقاومت ش یاپوکس یکچسب سرام

Epoxy tile with chemical resistance for ceramic 

 

 محصول شرح

TB-E، یبه صورت سه جزئ یسالونت فر یاپوکس یهساخته شده بر پا (A ,C, B) باشدیم یردر دو نوع ز: 

 TB-E یواردر کف و د یکجهت نصب سرام 

 TB-EPیوارکف و د یکسرام یجهت بندکش 

 

 محصول کاربرد

 و  یو نفتر یمیاییکه در معرر  ممهره مرواد شر یو افق یدر سطوح عمود یو بندکش یکاش نصب

 .باشندیمقابل مصرف  گیرندیمقرار  یزیکیف یفشارها

 ییو مواد غذا یمواد لبن یدتول کارخانجات 

 یو آبکار ی، رنگرزیدباغ یهاکارگاه 

 هایشگاهآزماو  هایمارستانب ی،صنعت یهاآشپزخانه 

 یمیاییمخازن مواد ش یورود یهالوله یآب بند 

 آسانسورها یجداره فهز یبر رو یکنصب سنگ و سرام 

 سنگیبتن فهز به فهز و فهز به مصالح  یو آب بند یبندکش 



 هایشگاهپاالبرق و  یروگاهن یاتتاس یکسرام یکشبند 

 

 محصول مزایای

 یو کاش یمانیس ی،باال به سطوح فهز چسبندگی 

 مختهف مطابق با جدول مربوط یباتترک برآرباال در  یمیاییمقاومت ش 

 یهیمترم ۲۰تا  ۲از  یمناسب جهت بندها 

 یرشاز گ یشکردن با آب پ یزقابل تم 

  مختهف یهارنگقابل عرضه در 

 باال یکیمکان یهامقاومت 

 یو ترک خوردگ یبدون انقبا  و جمع شدگ 

 

 خصوصیات شیمیایی محصول

 7/1-9/1 یتربر ل یهوگرمک یبمخصوص ترک وزن

 میهیمتر < 5/۰ (EN 1308لغزش )

 >EN 12808-3 ۸۰۰ روزه براساس استاندارد 7 یمقاومت فشار

 > EN 12808-3 3۰۰روزه بر اساس استاندارد  7 یمقاومت خمش

 > EN 12003 5۰بر اساس استاندارد  یبرش یمقاومت چسبندگ

 دقیقه 3۰ یگراددرجه سانت ۲۰در دما  یزمان کاربر مدت

 دقیقه ۲۰از  بیش یگراددرجه سانت ۲۰ یباز در دما زمان

 < %۰/1 یشدگ جمع



 

 ماده غهظت یور زمان غوطه نتیجه

 4SO2H %5۰ روز 7 ییرتغ بدون

 HCL %3۰ روز 7 ییرتغ بدون

 3HNO %1۰ روز 7 ییرتغ بدون

 SEA WATER - روز 7 ییرتغ بدون

 NAOH %4۰ روز 7 ییرتغ بدون

 4SO2H %1۰ ز 1رو  7 ییرتغ بدون

 LACTIC ACID %1۰ روز 7 ییرتغ بدون

 ACETIC ACID %۲۰ روز 7 ییرتغ بدون

 %5۰ روز 7 ییرتغ بدون
3HNO 

 PETIOLCUM - روز 7 ییرتغ بدون

 

 روش استفاده محصول

 یساز آماده

 صاف و آماده گردد. یکسرام یاجرا یکار برا یرز سطح 

 یلبرر اررر ممرل وسرا یکمقاومت مناسب داشته تا پس از نصرب سررام یکسطح محل نصب سرام 

 نشود. یبسطح دچار آس ینسنگ

 توجه داشت ضخامت مالت  یدباTB-E الزم  یناست. بنرابرا یهیمترم 4مداکثر  یکنصب سرام یبرا

مطابق برا مشخصرات  یریتعم یها بتن برداشته شده و سطح با مالت هاییپوکاست قبل از نصب 

 نصب شود. یکهفته سرام یکو پس از  یرمحصوالت مربوطه تعم یفن



 سطح زدوده شود. یاز رو یگرد و غبار و هر گونه آلودگ 

 سطح برداشته شود. یدر عمق بتن جذب شده باشد از رو یکه آلودگ یدر مواضع 

 گرددیم یشنهادپ یگراددرجه سانت 35تا  1۰ یناندود ب یاجرا یدما یطشرا. 

 کار در زمان اجرا خشک و فاقد رطوبت باشد. یرسطح ز 

 مخصروص برا قهمرو اسرتفاده  یمراز پرا یکار بتن یربه سطح ز یکبهتر مالت نصب سرام یوندجهت پ

 .گیردیم

 

 یکساخت مالت نصب سرام طریقه

 محاسربه و  یطمح یآن با توجه به دما یرایی، زمان گیشیاز مخهوط کردن مواد به صورت آزما پس

 گردد. یزیبرنامه ر یساخت مخهوط بعد

  در مرمهه اول قسمتA  وB  و سپس پودر  یبداده شده ترک یهانسبتبا توجه بهC  با توجره بره

 .همگن ماصل شود یبینسبت داده شده مخهوط گردد تا ترک

  گرددیمنصب  یکسطح اجرا، سپس سرام یکاردک دندانه دار رو یههشده بوس آمادهمالت. 

 یدضد اس یساخت مالت بندکش طریقه

 ابتدا قسمت  یساخت مالت بندکش برایB  وA  را مخهوط و سپس پودر قسمتC  را به آن اضرافه

 یال یگردد، سپس با ماله بند کش یهبه دست را ندارد ته یچسبندگ یتتا مالت نواله سفت که قابه

 بند اجرا گردد.

 از مرالت  یکمالت نصب سررام یکه. در صورتگیردیمانجام  یکروز از نصب سرام 3پس از  یبندکش

روز پرس از نصرب  15هفتره ترا  یرکاصالح شده باشد با توجه به ضرخامت مرالت از  یمانیس یها

 انجام گردد. یبندکش یکسرام



 ییاجرا وصیهت

 مالت TB-E قبرل از مصررف سره جرز  آن در  ینبنابرا گرددیممجاورت گرمابه سرعت سخت  در

 شود. ینگهدار یگراددرجه سانت 35تا  15شراسط 

  مالتTB-E یدمطابقت ده ییمخهوط و با سرعت اجرا یازبه اندازه مورد ن را. 

 TB-E کرامالًرا  یررخم یدر زمان بندکشر ین. بنابراباشدینمکردن  یزپس از خشک شدن قابل تم 

برا  یو در صرورت آلرودگ یردهآلروده نگرد یصاف و جداره کاش یکرده تا با ماله بند کش یهسفت ته

 .شود یزابر مرطوب تم یاپارچه 

  ینطورو هم باشدیمشده سفت و خشک  یهمالت ته یجهو در نت یشغهظت اجزا افزا یینپا یدر دما 

روز قبرل از اسرتفاده اجررا در  یرکمواهد افتاد. جهت سهولت در ساخت و اجرا  یرتأخمالت  یرشگ

پرس از  یموترور یلساعت و وسرا ۲4شود. عبور و مرور افراد بعد از  یمناسب نگهدار ییدما یطسرا

 بالمانع است. یساعت از بندکش 7۲

 

 محصولمصرف  مقدار

TB-E یهوگرمک 4تا  ۲هر متر مربع  یبرا یکمالت نصب سرام یبرا 

 TB-EP یمالت بندکش یمصرف برا میزان

  گرم 35مترطول  ، هریهیمترم 5و عمق  یهیمترم 3 یبندکش عر 

 گرم 7۰، هر مترطول یهیمترم 5و عمق  یهیمترم 6 یعر  بندکش 

 گرم 11۰ ، هرمتر طولیهیمترم 5و عمق  یهیمترم 1۰ یعر  بندکش 

 



 استاندارد

 یبندکش الزامات EN 13888 

  یکاش یهاچسبالزامات EN 12004 

 

 محصول یبند بسته

 A =1000 gr, ) TB-E،,B=500 gr C=4250 gr ) 

 A =1000 gr, ) TB-EP،,B=500 gr C=5500 gr ) 

  الزم به ذکر استTB-E  در قسمتA  وB و در قسمت  یکسان یمیاییو ش یزیکیمشخات ف یدارا

C  باشندیممتفاومت. 

 

 یعمر نگهدار شرایط و

مراه قابرل  6ترا  یهاول یخشک در بسته بند یطدرجه و در مح 35تا  5 یدر دما یمفظ و نگهدار یطشرا در

 .باشدیماستفاده 

 یمنیا موارد

 نشود. یدهو در صورت تماس با آب فراوان شسته شود و بهع یریتماس با پوست و چشمها جهوگ از

 یفن خدمات

 .باشدیمو انجام خدمات  یاز مواد خود، آماده همکار یحدر جهت استفاده صح یرانبتن ا مرکز یفن بخش


