
 

 چسب خمیری پومکس 

 

برای نصب هر نوع کاشی، سرامیک و موزاییک روی سطوحی که با آب در تماس نباشند. با 

 .مطابقت دارد  EN 5980,BS18156DIN ,1322  استانداردهای

 

 

 

 

 

مصرف موارد  

 .سطوح کاشیکاری شده، سطوح بتنی، پانلهای گچی و چوبی، ایرانیت

 

 مزایا

 234TSخمیری است آماده مصرف با کاربردی بسیار آسان. 

فوق العاده است به طوریکه هرگونه  TS234 مقاومت خمشی خمیر سخت شده

 .عوارض مرتبط بر روی سطوح بتنی، گچی، چوبی و غیره را به خوبی تحمل می کند



 

 

 یزان مصرفم

کیلوگرم در هر  3/5تا  1/5برحسب عمق شیارها و برجستگیهای پشت کاشی از 

 .مترمربع

 

 مصرف روش  

 234TSر خمیر را بطور دارا ابتدا با ماله روی سطح کار کشیده و سپس با ماله دندانه

عمودی و یکنواخت شیاردار کرده و کاشی و یا سرامیک را نصب نمایید. عمق شیارها باید 

 .سطح پشت کاشی یا سرامیک با چسب در تماس باشد %65ای باشد که حداقل به اندازه

 مقادیر زیر حاصل تجربه طوالنی است که درمورد عمق شیارها توصیه می شود:

 میلیمتر 4سانتیمتر، عمق شیار  10ی تا کاشی و سرامیک ها .1

 میلیمتر 6سانتیمتر، عمق شیار  10های بیش از کاشی و سرامیک .2

 میلیمتر. 8سانتیمتر باشند، عمق شیار  15های ضخیم که بیش از کاشی و سرامیک .3

سطح زیر کار بایستی صاف، تمیز، محکم و عاری از مواد زایدی چون رنگ، آهک، چربی و 

 .یا گرد و غبار باشد



 

 نکات مهم 

 .مهلت نصب پس از کشیدن خمیر روی دیوار1 .

 دقیقه 30الف( برای مناطق مرطوب 

 دقیقه 20ب( برای مناطق خشک 

 روز، بسته به دما و رطوبت نسبی محیط 21تا  14مدت سخت شدن کامل خمیر  .2

 :زمان بندکشی .3

 روز 2الف( برای زیرکارهای متخلخل و کاشی های معمولی پس از 

 روز 4ب( برای زیرکارهای صاف و نامتخلخل پس از 

 روز پس از نصب 4استفاده کامل:  .4

 درجه سانتیگراد 80ا ت 15ثبات حرارتی خمیر سفت شده: از  .5

 درجه سانتیگراد 35تا  5دمای الزام برای کاشیکاری:  .6

 

 

 مشخصات فنی

 خمیری سفید :شکل ظاهری



 

 : 3gr/cm 6/1 وزن مخصوص

 PH:   8/5 

 6دت در بسته بندی اولیه و باز نشده به دور از سرما و گرما به م :شرایط و مدت نگهداری

 ماه

  کیلوگرم 12/5 های: گالنبسته بندی

ایمنیکات ن  

همانند سایر مواد شیمیایی، هنگام نگهداری و کار با این چسب دقت نموده تا از تماس با دهان، 

چشم ها و مواد غذایی پرهیز گردد و درصورت تماس احتمالی بالفاصله موضع را با آب فراوان      

 شستشو دهید.

 نکات زیست محیطی

 مقادیر اضافی را در آب و یا خاک نریزید.

 

 تأییدیه کیفیت

تمام محصوالتی که توسط شرکت مواد مهندسی تیوا تولید و عرضه می گردد. مطابق 

 .با استانداردهای کیفی بین المللی می باشند


