
 
 

 

 
  

 

 بندی سرویس بهداشتیآب پک

ها های بهداشتی که داخل آپارتمانامروزه یکی از معضالت سرویس   

زدگی به ها و یا نموجود دارند، نم زدگی به دیوارهای مجاور سرویس

 سقف طبقه زیرین است. 

فرازپایه البرز با ارائه یک پک تخصصی بر آن شده است تا شرکت    

ترین هزینه رفع نماید. پک سرویس بهداشتی شامل این مشکل را با کم

 همراه با ابزار کار   X-Proof+ عایق نامرئی  MCMپودر بندکشی 

 باشد.می

 ، حاوی سیمان، مواد چسباننده و سایر فیلرها MCMپودر بندکشی    

بب افزایش مقاومت و چسبندگی باالی آن به درزهای بین باشد که سمی

صورت را باید به MCMشوند. پودر بندکشی ها میها و سرامیککاشی

ها اجرا نمود زیرا به علت ها و سرامیکخمیری در بندهای بین کاشی

 چسبندگی باال برای استفاده به صورت دوغابی مناسب نیست. 

دو جزئی است که پس از اجرا و ، یک ماده X-Proofعایق نامرئی 

 کند. این غشای رنگ روی بندها ایجاد میای بیخشک شدن، الیه

رنگ، بندهای کاشی و سرامیک را از تماس با مواد شوینده خانگی بی

چنین دهد و همها را افزایش میحفظ کرده و در نتیجه دوام و عمر آن

 . نمایداز نفوذ نم و آب از این بندها جلوگیری می

 



 
 

 

 
  

 

 * روش مصرف

ها با استفاده ها و سرامیکو بندهای بین کاشی ابتدا کلیه سطوح -1

تا کلیه  کامالً تمیز شده بایستاز یک شوینده اسیدی خانگی می

نقاط  ها پاک گردد. سپسها و سایر آلودگیها، جرمچربی

استفاده از یک جسم نوک تخلیه شده و  سست داخل بندها با

 تمیز گردد. 

را با مقدار مناسبی آب مخلوط نمایید تا  MCMپودر بندکشی  -2

 به حالت خمیری درآمده و به راحتی شکل بگیرد. 

 را کلیه بندها MCMپودر بندکشی خمیر حاصل از با استفاده از  -3

 نمایید.مجدد بندکشی 

خمیر توسط  ها را نیزها به دیواره محل اتصال کف سرویس -4

 نمایید. کشی  ، ماهیچهMCM بندکشی پودرحاصل از 

خشک اطمینان کامل از ساعت و  24پس ازگذشت حداقل  -5

را طبق   X-proofها، عایق نامرئی شدن کامل بندها و ماهیچه

 دستورالعمل اجرا نمایید. 

را در یک ظرف پالستیکی و  X-Proofعایق نامرئی  Bو  Aجز  -6

 تمیز با هم مخلوط نمایید.

ها ک، روی کلیه بندها و  ماهیچهبا استفاده از یک قلم موی باری -7

 آغشته نمایید.  X-Proofرا به مخلوط عایق نامرئی 

ساعت ازریختن آب در سرویس بهداشتی خودداری  48حداقل  -8

 نمایید تا عایق اجرا شده کامالً خشک گردد. 

برداری مجدد از سرویس بهداشتی، از خشک شدن قبل از بهره -9

 فرمایید.  عایق نامرئی اجرا شده اطمینان حاصل

 نکته:

هنگام کار با مواد شیمیایی، حتما از دستکش، ماسک و سایر    

 لوازم ایمنی استفاده فرمایید. 

 


