
 

 پرسالن((پومکس چسب کاشی پودری
 

TS232         ،محصولی است برپایه سیمان به همراه مواد مضاف الزم جهت نصب کاشی، سرامیک

هام مرطوب آ یا سنناو ی که با رب دم سنن و آ رجر دم محیاهام ملف ب به وصننوی محی  

 ماابقت دامد. EN 1322آBS 5960, DIN16165تماس هسف د. با اسفاندامدهام 

مصرف موارد  

 قابل اسففاده دم بدنه آ کب

 ضد اب  100%

 م اسب برام نمام بیرآنی آ داو ی ساوفمان

 )کب آ دیوام(انواع کاشی آ سرامیک پرسالن نصب 

بالکن،       مام،  ها،   ها، کب       دیوام مان، اسننننفلر ماس سننننناوف ن

 …ها، رشپزوانهسرآیس

 مزایا

این محصنننوو پودم رماده ام اسنننت که به ما فی با رب ترکیب 

شده ومیرم صاف آ همگن با کامبردم بسیام رسان به دست       

 می رید.

الی  -30ومیر سلت شده دم مقابل رب، مطوبت آ سرما آ گرما کامالً مقاآم است. دم دمام      

پذیرم ک فرو شننده آ سننانفیگراد دامام اتاک کیفیت می باشنند. واصننیت ان ااف+ دمجه 130



 

 قدمک چست دگی فوق ال اده باالیی دامد.

 میزان مصرف

 کی وگرم دم هر مفرمربع. 2.5الی  1بر مآم ساوح صاف به میزان 

 روش مصرف

ست ی       س ست عامم از هرگونه چربی، گرد آ غتام، ذماک  ساح زیر کام می بای ا منو قدیمی ابفدا 

لیفر رب ترکیب نموده آ عمل اوفالط ما تا به دسننت رمدن  6کی وگرم پودم ما با  25گردد. سننپس 

ومیرم یک واوت آ همگن ادامه دهید )دم مقادیر کم می توان با دسنننت هم زد اما برام اوفالط 

ن ما دقیقه صنننتر کرده آ مادداً ر 5یک کیسنننه کامل از همزن برقی اسنننففاده نمایید( به مدک  

مل وط ک ید. سننراناام ومیر چسننب کاشننی رماده شننده آ بوسننی ه کامدر شننیامدام مآم سنناح  

 مومداجرا کشیده آ کاشی آ یا هر مصالح دیگرم ما مآم رن قرام داده آ بچستانید.

 

 

پشت کاشی به چسب رغشفه شده باشد.          %60: دقت داشفه باشید که می بایست  داقل    1توجه 

 بایست عمق شیامهام کامدر ما افزایش دهید.دم غیر ای صومک می 

: پس از اوفالط چسننب کاشننی پودمم با رب محصننوو رماده شننده ما نهایفاً تا مدک زمان   2توجه 

مومداسففاده قرام دهید. دم غیرای صومک چسب توانایی کافی برام نگهدامم  یک ساعتکمفر از 

 مصالح بر مآم ساوح مومداجرا ما نلواهد داشت.

 



 

 کاشی پس از کشیدن ومیر مآم دیوام مه ت نصب 

 دقیقه 30برام م اطق مطوبفی:  .1

 دقیقه 15برام م اطق وشک:  .2

 ساعت 24: زمان عتوم آ مرآم پس از نصب

 ساعت پس از نصب کامل 24: زمان ب دکشی

 مآز پس از نصب3قاب یت اسففاده کامل: 

 

 

 مشخصات فنی

 شکل ظاهرم: پودمم 

 منو: دم دآ منو طوسی آ سفید 

  دمجه 35تا  10 اللیت: دم رب 

  :3آزن ملصویgr/cm 8/1 

  شرای  آ مدک نگهدامم: دم بسفه ب دم اآلیه به دآم از گرما آ سرما آ مطوبت به مدک

 یکساو

 مقاآمت چست دگی اآلیه : بیش از N/mm2 1.0 

  کی وگرمی 25بسفه ب دم: کیسه هام 

 



 

 نکات ایمنی

نگهدامم آ کام با این چسب دقت نموده تا از تماس با دهان، همان د سایر مواد شیمیایی، ه گام 

چشم ها آ مواد غذایی پرهیز گردد آ دمصومک تماس ا فمالی بالفاص ه موضع ما با رب فراآان      

 شسفشو دهید.

 نکات زیست محیطی

 مقادیر اضافی ما دم رب آ یا وار نریزید.

 


