
 

 

Epoxy/polyurethane 

 سازی و ایزوالسیون در برابر آبهای کفسیستم

 



 

های آزمایشگاهی می باشند. لطفًا برای های برگه مشخصات فنی به طور کلی بر مبنای تجربیات ما و تستها و دستورالعمل: کلیه توصیهتوجه

مشاوره فنی در مورد کاربرد سطوح خاصی که در این کاتالوگ به آنها اشاره نشده است، با ما تماس بگیرید. حق به روز رسانی اطالعات این 

های مشخصات فنی این کاتالوگ، ضمانتی برای تالوگ بدون اعالن قبلی، در صورت ضرورت های فنی، برای شرکت ما محفوظ است. برگهکا

 هیچ شرایطی نیست. شرکت ما در مورد مقادیر اشتباه یا جمالت فنی اشتباه، ناشی از اشتباهات چاپی، نمی تواند پاسخگو باشد. این کاتالوگ

 ی قبلی ارجحیت دارد.هاجدید به نسخه



 

 ضمیمه

 درباره شرکت

شرکت تولید کننده محصوالت شیمیایی ساختمانی 

 کورامیک

 گروه های محصوالت

 پشتیبانی حرفه ای

 تکنیک های کاشی کاری

 زیرسازی

 مسطح کردن زیر الیه آسیب دیده

 ضد آب کردن

 حرکت مواد و پوشش دهی

 ثابت کردن کاشی

 مالت بین درزها

 برای کاشی کاری راهکارهای فنی

 خانة راهکار سرمیکس

 کاشی کاری روی پالسترهای سیمانی

 کاشی کاری روی کف های سیمانی

 کاشی کاری روی کف های صنعتی

 ضد آب کردن و کاشی کاری در استخرها

 کاشی کاری تراس های استخرها

 ضد آب کردن و کاشی کاری مخازن آب

 کاشی کاری نما ) کاشی های سایز بزرگ(

 اری بالکن ها و تراس هاکاشی ک

 کاشی کاری کف های تحت حرارت

 کاشی کاری پنل های سنگ گچ یا پالسترهای سنگ گچ

 کاشی کاری روی کاشی های قبلی

 کاشی کاری روی سطوح رنگ شده

 کاشی کاری روی دیوارهای مکانهای مرطوب

 ضد آب کردن و کاشی کاری کف مکانهای مرطوب

 کاشی کاری دیوارهای آشپزخانه

 اشی کاری کف آشپزخانهک

 مجموعه محصوالت سرمیکس

 عالئم مربوط به مشخصات کاربردی

 چسب ها

CERMICOL EXTRA 

CERMICOL SUPERCERMICOL RAPID 

CERMIFLEX 

CERMISOL 

CERMIPLUS 

CERMIPLUS RAPID 

CERMIPLUS SELECT 

CERMIDUR SYSTEM 

CERMIPLUS XL 

CERMIPOLL  

CERMIFIX HP 

 مواد مالت

CERMIJOINT 0-3 FLEX 

CERMIJOINT 1-6 EXTRA 

CERMIJOINT 2-10 HRC 

CERMIJOINT 3-10 FLEX 

CERMIJOINT EPOSOL  

CERMIJOINT EPOGLASS 

CERMIJOINT EPOSOL Chemical 

Resistance Table 

Color Chart/Coverage Calculation  

 CEMIJOINTجدول مقاومت مواد شیمیایی  

EPOSOL  

 پوشش دهی نمودار رنگ ها/ محاسبه

 هایی برای عملکرد بهترپرایمرها و افزودنی

CERMIFIIM 

CERMIFIIM PLUS 

CERMILATEX 

 تمیز کردن سطح و مواد موردنیاز آن

CERMINET 

CERMISTAIN 

 مواد ضد آب کردن

CERMICRYL 

CERMIPROOFSF 

CERMIPROOFF 

 محصوالت کف سازی

CERMIFLOOR 1-5 

CERMIFLOOR 3-10 

CERMIFLOOR 4-30 

CERMIFLOOR 10-50 

 هاها و ماستتیکعایق کننده

CERMISIL AS 

CERMISIL NS 

 های مرمت و پالسترهای بازسازی ساروج

CERMIFINE   با ضخامت (mm3-0) 

CERMIMORTAR 2-10  با ضخامت (mm 00-2) 

CERMIMORTAR 3-20  با ضخامت (mm 20-3) 

 جداول انتخاب محصول



 



 

 کورامیک شرکت محصوالت شیمیایی ساختمانی
 Koramic Buildingدرصدی بین شرکت بلژیکی  00-00، طبق یک شراکت نامه 0991شرکت محصوالت شیمیایی ساختمانی کورامیک در سال 

Product S.A.  و گروهEczaclbasi.یکی از بزرگترین شرکت های ترکیه، تاسیس گردید ، 

منعقد شده بود به گروه کورامیک انتقال یافت و عنوان تجاری جدید این کمپانی به  2000ای که در ژوئن درصد سهام این کمپانی، طبق توافقنامه 000

Koramic Yapi Kimyasallari Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi .تغییر کرد 

یایی ساختمانی در ترکیه؛ اهداف این کمپانی عبارتند از پیشگام شدن در توسعه و تولید محصوالت جدید برای بخش ساختمان سازی و بخش محصوالت شیم

مشارکت در جهت حفظ کیفیت در محصوالت بخشی؛ و ایجاد راهکارهای سیستماتیک در زمینه استفاده صحیح از این محصوالت شرکت محصوالت 

ت ساالنه با ظرفی Tarsusتن و کارخانه دیگری در  000/000ای با ظرفیت ساالنه صاحب کارخانه Bozuyukشیمیایی ساختمانی کورامیک، در 

تن در تولید  000/060تن، می باشد که هر دو مجهز به پیشرفته ترین تکنولوژیهای ترکیه و اروپا هستند، و در نتیجه، ظرفیت تولید ساالنه کلی 000/060

د از نصب و محصوالت های پرایمر و پالستر، محصوالت تمیز کننده بعهای چسب، فیلرهای درزها، مواد عایق ضد آب، زاج خود چسب، افزودنیساروج

م های مراقبتی، مرمت و پالسترهای صاف کننده سطح، ابزارهای کاشی کاری، پلی یورتان، و روکش زمینی با پایه اپوکسی و مواد عایق ضد آب و سیست

 عایق حرارتی نمای بیرونی ساختمان را دارند.

، VitrA Thermو  VitrA Fixزار ترکیه معرفی شده است، و برندهای به با 2000محصول مختلف، از جمله سرمیکس، که درسال  211این شرکت با 

 در بخش ساختمان فعالیت دارد.

تغییر نام داد؛ بین سالهای  KOCREAM، به 0990، در بلژیک تاسیس شد و در سال 0113این گروه، به عنوان اولین تولید کننده کاشی سرامیک در سال 

، به سازمان 2000ختمانی به وجود آورد؛ با شهرت جهانی که پیدا کرد، رشد کرد؛ و در نهایت در سال برندهای جدیدی را در بخش سا 2002-0991

 مبدل شد.« Koramicگروه سرمایه گذاری » هولدینگی در زمینه های صنعتی و مالی تحت عنوان 

ساختمانی برند سرمیکس را تولید کرده است که  های گروهی، محصوالت شیمیایی، گروه محصوالت ساختمانی کورامیک، یکی از شرکت0961از سال 

 بسیار مشهور هستند و در بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، بلژیک، هلند، سوئد، ایتالیا و ... مصرف می شوند.

فعال در بازارهای کشورهای همسایه، های ترکیه، ایفای نقش ایاز اهداف اصلی محصوالت شیمیایی ساختمانی کورامیک، با ارائه برند سرمیکس به حرفه

 ای استفاده می شود. عالوه بر خود ترکیه است که قباًل محصوالتش به آن معرفی شده و به طور گسترده

محصول، در قالب سه گروه محصول اصلی، می باشد، هدف، ایجاد مشارکتی چشمگیر در فرآیند بازسازی در ترکیه و  85با برند سرمیکس که شامل کاًل 

های سرامیک، فیلرهای درزها، و محصوالت مراقبتی و مواد عایق نمای های پلی یورتان، چسبکشورهای مجاور، از طریق ارائه اپوکسی و سیستم

 بیرونی، است.

ل سالها، به داشتن کیفیت و شبکه خدمات در طوشرکت محصوالت شیمیایی ساختمانی کورامیک، تمام توجهات داخلی و خارجی را با رویکرد ثابت نگه

آگاهی خود معطوف کرده است؛ و ثابت کرده است که شرکتی است که کیفیت و راهکارهای سیستماتیکی برای بخش ساختمانی ارائه می دهد. این شرکت با 

تر را دارد، با روشی به صرفهکامل از اهمیت نزدیکی به مشتریان به منظور افزایش شناخت برند و سهام بازار، و این که توانایی ارائه کیفیت با قیمتهای 

سال گذشته در  000تاسیس کرد. با تجربیاتی که در طول  2002صحیح از لحاظ لجستیکی رشد کرد و به سرعت کارخانجات تولیدی جدیدی را در سال 

ادامه راه آن با افزایش سرمایه ساله در بازار ترکیه، هدف آن  03سطح جهانی در زمینه محصوالت شیمیایی ساختمانی داشته است و یک سابقه موفق 

 گذاری در ترکیه و کشورهای مجاور، و تبدیل شدن به یک شرکت پیشگام، رهبر و قابل اعتماد و خالق در این بخش می باشد.

ری و توسعه داشتن یک باور محکم مبنی بر اینکه همه آغازگران موفق این کمپانی، با محوریت کار گروهی درست، تمرکز روی اهداف و اهمیت نوآو

ه از خارج فعالیت کرده اند و این شرکت در فعالیتهای تحقیق وتوسعه، نقش مهمی را ایفا می کند که مهمترین عامل رشد آن عالوه بر پشتیبانی هایی ک

، در ترکیه، حفظ شده  Mersinو  Bozuyukهایش واقع در اش بدون ایجاد وقفه درکار کارخانهدریافت می کند به شمار می رود؛ فعالیتهای تحقیق و توسعه

 اند.

 اهداف شرکت محصوالت شیمیایی ساختمانی کورامیک عبارتند از:

 ارائه راهکارهایی سیستماتیک برای بخش ساختمانی، بر مبنای رویکرد مشتری محوری -

 افزایش ارزش این بخش مطابق با شرایط استانداردهای ملی و بین المللی -

 ه مستمر در این بخش، و پیشگام شدن در توسعه این بخش با رویکردهای نوآورانهحصول اطمینان از پیشرفت و توسع -

با تبدیل شدن به یک شرکت رهبر، قابل اعتماد، قوی، خالق و انسان محور و محیط زیست محور در این بخش و اعتقاد داشتن به رشد و برنده شدن  -

 اش در این حوزه همراه با افرادش. شرکای تجاری

 یدامکانات تول

 

 کارخانه بوزویوک

آغاز کرده  0999باشد و فعالیت تولیدی خود را از سال کارخانه بوزویوک، مجهز به تکنولوژیهای پیشرفته، بزرگترین فضای بسته را در این بخش دارا می

 شوند، انجام می پذیرد.یوتر کنترل میاست. کل فرآیند تولید، از ورود مواد خام تا فاز ارسال کاال، با ماشین آالت کاماًل خودکار، که توسط کامپ

 m 31000 2فضای کل :

 2m 1000فضای بسته کل: 

 تن در سال 000000ظرفیت تولید ساالنه: 

 کارخانه مرسین

های  ای برای شرکت ایجاد کرده است مبنی بر اینکه نقشالعادهآغاز کرده است. این کارخانه مزیت فوق 2002کارخانه مرسین فعالیت خود را از سال 

کند و در عین حال نفوذ خیلی خوبی به تمامی این بازارها دارد. فاصله کارخانه تا بندر مرسین، آدانا و المللی، ایفا میمهمی را در بازارهای هدف بین

در سفید و خاکستری را به طور توان در آن تولیدات پوپذیری دارد که میکیلومتر است. این کارخانه خط تولید انعطاف 200و  20، 23گازیانتب، به ترتیب 

 همزمان انجام داد.

 2m 2000فضای کل: 

  2m2000فضای بسته کل: 

 تن در سال 60000ظرفیت تولید ساالنه: 

 

 



 

 



 

 

 سرمیکس جایی است که در آن محصول، راهکار، کارآیی و خدمات وجود دارد.

 کاشی کاری و سنگ طبیعی سرمیکس
 

 راهکارهای کاربردی

 چسب ها

 مواد مالت

 افزودنی ها و پرایمرهای باال برنده کارآیی

 کننده سطح و ترمیمیمواد تمیز 

 مواد ضد آب

 محصوالت کف سازی

 هاعایق ها و ماستیک

 های ترمیم کننده و پالسترهای بازسازیمالت

 اپوکسی و پلی یورتان سرمیکس

 راهکارهای سیستمی

 سیستم های ضد آب

 سیستم های پوشش کف

 سیستم های پوشش رنگ ترافیکی

 کامپوزیت عایق حرارتی بیرونی سرمیکس

 

 

 ای سیستمیراهکاره

 سیستم های عایق حرارتی

 سیستم های عایق حرارتی، صوتی و آتش سوزی



 

 



 

 ایپشتیبانی حرفه
 

 وب سایت: 

WWW.Cermix.Com.tr 

کند. اکنون دیگر استفاده از ابزار میای را درباره محصوالت و راهکارهای ما ارائه ما اطالعات به روزرسانی شده وب سایت

که حاوی جداول انتخاب محصول و مشخصات فنی پشتیبانی شده برای کاربردهای مختلف  (Solution house)« خانه راهکار»

تر نیز شده است. شما به تمامی اطالعات مربوط به نقاط فروش و ابزارهای تعاملی و مطالب دیجیتال باشد، آسانکاشی کاری می

 ه درباره کلیه جزییات فنی شما را راهنمایی خواهند کرد، دسترسی خواهید داشت.ک

 

 پشتیبانی فنی

 

ای و توصیه های فنی مربوط به محصوالت و راهکارهای سرمیکس را دریافت نمایید. های حرفهدر هر زمانی می توانید پشتیبانی

ات پروژه تان و نیازهایتان توصیه خواهیم کرد. چنانچه ترین محصوالت و راهکارهای سرمیکس را براساس جزییما مناسب

ها را چک کنید توانید از وب سایت ما بازدید کرده و جنبه های کاربردی آنترجیح دادید از محصوالت سرمیکس استفاده کنید، می

 یا مسائل مربوط به مشکالت و درخواست خود را در سایت بگذارید.

 

 شی مربوط به محصوالتهای آموزسمینارهای فنی و دوره

 

شوند و با تاثیر و کارآیی بیشتر پاسخگوی نیازها و مقتضیات بخش مان به درستی استفاده میبا هدف اطمینان از اینکه محصوالت

های ساخت و ساز، می باشند، اهمیت خاصی برای دوره های آموزشی مربوط به محصوالت و کاربردها قائل هستیم. مبنای دوره

 ایم.ایم، و از استانداردهای باالیی در بخش ساخت و ساز بهره گرفتهاصول سیستم متناسب و کاربرد متناسب قرار دادهآموزشی را 

 های آموزشی را که متناسب با نیازهای شما است از ما درخواست نمایید.می توانید یکی از دوره

 جلسات معرفی محصول به شرکت های عمرانی و دفاتر معماری -

 مربوط به جزییات محصول و کاربردها برای افراد فنی آموزش های -

 های کاربردییک اردوی آموزشی کاربردی در کارخانه های بوزویوک و مرسین برای افراد فنی و تیم -



 

  



 

 تکنیک های کاشی کاری

 زیرسازی

 مسطح کردن زیر الیه آسیب دیده

 ضد آب کردن

 جابجایی های زیرساخت و پوشش ها

 ثابت کردن کاشی

 ت بین درزهامال

  



 

 

 زیرسازی

 مسطح کردن زیر الیه

برای کاشی کاری دقیق و آسان، زیر الیه باید کاماًل مسطح 

 باشد.

 2ترین نقطه سطح موردنظر با تراز به طول عمیق 

 متر باشد.میلی 2متر نباید بیشتر از 

 

 

 

 

  هایی که متر کف 2شیب سطح با تراز به طول زیر

حجم عبور و مرور در معرض بارهای سنگین یا 

سنگین قرار دارند، نماهای بیرونی و سطوح 

 متر نباشد.میلی 0ها بیشتر از استخرها و دیواره

 

 

 

 

 های بیشتر، سطح را باید با ترمیم در مورد شیب

سطح و پالسترهای مسطح کننده و یا مواد هم سطح 

 ساز، مسطح کرد.

 های کاشی، مواد هم سطح ساز نیستند. پس چسب

ه از آنها برای مسطح کردن زیر الیه و هم استفاد

 سطح سازی، نادرست است.



 

 دوام زیرسازی

مشکالتی از قبیل ورآمدن، ترک خوردن، خراب شدن پوشش و .... ممکن است در مراحل بعددی کاشدی کداری یدا در طدول مددتی کده ندواحی کاشدی شدده           

 مورد استفاده قرار می گیرند، به وجود بیایند.

 به منظور پیشگیری از مشکالت ناشی از ورآمدن چسب زیر الیه، محکم شود.زیر الیه باید 

    سدختی و مقاومددت پالسددترها یدا هددم سددطح سددازهای

موجود را باید به خوبی چک کرد. سختی سطح را 

توان بدا خراشدیدن آن بدا یدک ابدزار ندوک تیدز )        می

گوشدتی و ...( بدا انتخداب تصدادفی     مثل چکش، پدیچ 

 یه، چک کرد.چند قسمت از سطح زیر ال

 

 

   سطوح سست و بی ثبات را باید تا دستیابی به یدک

سطح صاف و سدفت، از بدین بدرد. سدپس بایدد زیدر       

الیه را با ترمیم سدطح و مصدالح صداف کنندده، هدم      

 سطح کرد.

 در مورد یکی از پوشش های موجود:

 

 

 ای های پوسته شده و باد کرده را باید به شیوهرنگ

یار یددا سددنباده زدن  مکددانیکی پدداک کددرد. ایجدداد شدد    

سددطح مددی توانددد زمیندده چسددبندگی مناسددبی بددرای       

 چسب فراهم کند.

 

 

 هدا را نبایدد وقتدی تحدت فشدار      های چوبی و پنلکف

بار ) راه رفتن یا پرس شدن( هستند جابجا و یا خم 

کدددرد زیدددرا باعدددی بدددی ثبددداتی پوشدددش و در نتیجددده  

شدود.  مشکالتی نظیر ورآمدن یا تدرک خدوردن مدی   

های لق شده را باید تعدوی  کدرد.   قسمتها یا تخته

هدا قدرار دارندد    هدا یدا میلده   هایی که روی تیرآهنپنل

را باید تقویت کرده و برای تثبیت شدن حدداکثر در  

 متر، آنها را ثابت و محکم کرد.سانتی 30هر 

        چسددبندگی و اسددتحکام کاشددی هددا یددا پوشددش هدددای

PVC  موجدددود را بایدددد بدددا ضدددربه چکدددش یدددا یدددک

امتحدان کدرد. پوششدی کده چسدبندگی       کاردک بتونده 

ضددعیفی دارد یددا بددی ثبددات اسددت بایددد پدداک شددود و    

پوشددش یددا زیرسددازی مناسددبی بددا محصددول تددرمیم     

 کننده مناسب، انجام شود.



 

 تمیزی زیر الیه 

 برای ایجاد یک زمینه چسبندگی مناسب برای چسب، باید زیر الیه را تمیز کرد.

خداک، کثیفدی، چربدی یدا     سطوح را باید تمیز و عداری از گدرد و   

 شود کرد.هر ماده دیگری که مانع چسبیدن می

 .توصیه می شود سطح با فشار آب شسته و تمیز شود 

 ها روی کاشی های موجود را مدی تدوان بدا    لکه ها و کثیفی

 مواد تمیز کننده مناسب، تمیز کرد. 

  سطح سخت شده یا جال دار و الیه های ضعیف سطحی را

 یه، از بین برد.باید با کندن آن ال

  

 

 

 

 بتونه کاری زیر الیه

 های جذب متفاوتی ) در نفوذپذیری آب( داشته باشند.ها ممکن است قابلیتانواع مختلف زیر الیه

 تخته،پنل و پالستر(، چوبی ) تخته، پنل و زیر الیه ( های سنگ گچیOSB قابلیت جذب سطحی بسیار )(، سیمانی )تخته، پالستر و پوشش

 دارند.باالیی 

  قابلیت جذب سطحی برای زیر الیه بتونی بسیار کم

است و کاشی های لعابی یا سطوح رنگ شده تقریبًا 

 قابلیت جذب ندارند.

  سطوح دارای قابلیت جذب باال، آب مخلوط با چسب

سیمانی یا سایر مالتها را خیلی سریع جذب می کنند. 

ن بنابراین مالت، آب ترکیبی خود را از دست داده و ای

باعی نصب سریع اما نامناسب می شود که منجر به 

 یک چسبندگی ضعیف و ورآمدن پوشش خواهد شد.

  برای کنترل قابلیت جذب سطحی، سطح را باید

مرطوب کرد. چنانچه سطح آب را سریع جذب کرد ) 

ثانی(، سطح را می توان جزء سطوح  10تا  30بین 

 دارای جذب باال قلمداد کرد.

 یمرهای مناسب، قابلیت جذب باالی عایق بندی با پرا

سطوح را باید کاهش داد یا متعادل کرد، چون چسبندگی 

سطح به زیر الیه های قبلی با استفاده از پرایمرهای 

پرکننده ضخیم )که سطح چسبندگی را افزایش می 

 دهند(، باید بهتر شود.

  



 

     هنگددددام کاشددددی کدددداری در شددددرایط گددددرم و

ع آب خشک، وزش باد، از دست رفدتن سدری  

مخلدددوط بدددا مدددالت در اثدددر تبخیدددر سدددریع،      

اجتندداب ناپددذیر اسددت. پددیش از بخددش کددردن    

مددالت روی زیددر الیدده، خددیس یددا مرطددوب      

کردن می تواند دمای سطح زیدر الیده تدا حدد     

معقددولی کدداهش دهددد. بددرای عملکددرد بهتددر،    

سددطح را بایددد بددا پرایمرهددای مناسددب، عددایق  

 کرد.

    سدانی  توانندد بده آ  پرایمرها مدایع هسدتند و مدی

با استفاده یدک غلطدک یدا بدرس روی سدطح      

 استفاده شوند. سطح را باید با یک یا دو پوشش با ایجاد پوشش نازک بدون سوراخ کاماًل عایق بندی کرد.

 زیر الیه های تازه

شوند و بعد مرمت زیر الیه، مسطح هفته بمانند تا کاماًل خشک  6نباید روی پوشش، پالستر یا بتون تازه کاشی کاری کرد. زیرسازی تازه باید حداقل 

 سازی و کاشی کاری انجام شود.

در مورد کداربرد نماهدای بیروندی، مددت زمدان بده       

ماه افزایش می یابد. در غیدر اینصدورت،    3حداقل 

جابجدددایی هدددای مکدددانیکی و حرارتدددی ) انقبددداض،   

انبسدداط و جمددع شدددن( زیددر الیدده، ناشددی از دوره       

ایش مشدکالت  عمل آوری بتون می تواند باعی افز

 چسبندگی شود.

  



 

 

 مسطح کردن زیر الیه های آسیب دیده

 مسطح بودن زیر الیه

سطح و بی ثبات را باید پیش از شروع کاشی کاری، های غیر همکیفیت سطح و زیر الیه برای کاشی کاری دقیق، آسان و مطمئن مهم است. زیر الیه

یر الیه با سطح چسبندگی کامل ) برای پخش کردن کامل چسب در پشت کاشی(، مسطح ترمیم و مسطح کرد. برای یک کاشی کاری مناسب روی ز

 سازی زیر الیه ضروری است.

 متر باشد. میلی 2متر نباید بیشتر از  2ترین  نقطه سطح موردنظر با تراز به طول تعمیق 

  متر  2شیب سطح موردنظر با تراز به طول زیر

رهای زیر الیه های کف هایی که در معرض با

سنگین یا حجم عبور و مرور سنگین قرار دارند، 

ها، بیشتر نماهای بیرونی و سطوح استخرها و دیواره

 میلی متر نباشد. 0از 

  سطوح بی ثبات و سست را باید تا دستیابی به یک

سطح صاف و سفت از بین برد. سپس باید زیر الیه 

را با ترمیم سطح و مصالح صاف کننده، هم سطح 

 کرد.

 دارای قابلیت جذب باال، آب مخلوط با چسب  سطوح

سیمانی یا سایر مالت ها را خیلی سریع جذب می 

کنند. بنابراین مالت، آب ترکیبی خود را از دست 

داده و این باعی نصب سریع اما نامناسب می شود 

که منجر به یک چسبندگی ضعیف و ورآمدن پوشش 

خواهد شد. برای عملکرد بهتر، سطح را باید با 

 پرایمرهای مناسب عایق کرد.

  برای اجتناب از ترک های ناشی از جمع شدگی

روز بعد مرطوب  3پوشش ها یا پالستر، سطح باید تا

 نگه داشته شود.

  ،به جز مرمت های موضعی، نباید روی پوشش

پالستر یا بتون تازه را کاشی کاری کرد. پوشش ها یا 

 بتون تازه بعد از خشک شدن، جمع می شوند. زیر

هفته بمانند تا کاماًل خشک  6الیه تازه باید حداقل 

شوند، بعد مرمت زیر الیه، هم سطح سازی و 

 کاری انجام شود.کاشی

  



 

 های ناصاف و بی ثبات کفمسطح سازی زیر الیه

اسب در سطحی وسیع، صاف و های ناصاف و بی ثبات کف را باید با ترمیم سطح و مالت های مسطح کننده، به خصوص برای کاشی کاری منزیر الیه

 مسطح کرد.

  زیر الیه های ضعیف ممکن است در اثر بارهای

سنگین یا لرزش خرد بشوند. این باعی خواهد شد که 

زیر الیه ظرفیت خود برای تحمل بار و قابلیت 

اش را از دست بدهد. اگر زیر الیه نتواند چسبندگی

بارها را با استقامت کافی تحمل کند، پوشش کنده 

 شود، تغییر شکل داده یا ترک می خورد.یم

  قسمتهایی از کاشی که با زیر الیه تماس ندارد و زیر

آن خالی است وقتی در معرض فشار بار قرار 

گیرند، آسیب پذیر هستند. این نقاط شکننده باعی می

 شوند.ترک خوردن وخرد شدن پوشش می

 

 

  اگر زیر الیه هم سطح نباشد، باعی بیرون زدگی

ها بر زیبایی نما کار می شود. این بیرون زدگی پوشش

 تاثیر گذاشته و مانعی برای حرکت هستند.

  زیر الیه باید یا با مواد ترمیم کنندده سطح و

پالسترهای هم سطح کننده یا ترکیب هم سطح ساز 

 صاف و مسطح شود.

 

 

 

 

  اتصاالت انبساطی هم باید اضافه شوند تا امکان

ر تغییرات دما، رطوبت و جابجایی های کوچک در اث

بارهای مکانیکی وحرارتی که در پوشش و زیر الیه 

آید، وجود داشته باشد. اتصاالت انبساطی به وجود می

های جابجایی مختلف فشارهای ایجاد شده بین ظرفیت

گیرند را جذب می کنند. مصالحی که روی هم قرار می

بنابراین از تغییر شکلی که ممکن است در کف سازی 

و پوشش به وجود بیاید، جلوگیری می کند. اتصاالت 

های انتشار گرما و انبساطی باید با توجه به سیستم

هایی که در معرض بار ترافیکی و ها، کفعایق بندی

اتصاالت های داخلی، کاری به مصالح دیگری نیز نیاز دارد. در راستای تمام گوشهعبور و مرور سنگین هستند، پهنای سطح که در آن کاشی

 ها یا ماستیک های مناسب، عایق بندی شوند.حرکتی موجود، یا تغییرات مصالح زمینه، تهیه شوند.اتصاالت انبساطی باید با استفاده از پروفیل

  



 

 های غیر هم سطح و بی ثبات کفمسطح کردن زیر الیه

سطح کننده به خصوص برای کاشی کاری مناسب در سطحی وسیع، صاف و های مزیر الیه های غیر هم سطح و بی ثبات دیوار باید با ترمیم سطح و مالت

 مسطح کرد.

  زیر الیه باید با مصالح ترمیم سطح و پالسترهای مسطح کننده

 مناسب، مسطح و تثبیت شود.

  عایق بندی با پرایمرهای مناسب: قابلیت جذب باالی سطحی باید

یه های کاهش یافته یا متعادل شود تا چسبندگی سطح به زیر ال

قبلی با پرایمرهای حاوی پرکننده های ضخیم )پرکننده های 

ضخیم سطح چسبندگی را بیشتر می کند(، بیشتر شود. عایق 

بندی، قدرت چبسندگی پالستر روی زیر الیه را بیشتر خواهد 

 کرد.

 توان با پالستر )از هر اتصاالت سرد بین پنال های بلوکی را می

متر، پالستر ریخته شود(، تیسان 00طرف اتصال، با پهنای 

پوشش داد. برای جلوگیری از هرگونه ترک خوردگی در حین 

پذیر یا توری های مقاوم ها باید با نوارهای انعطافجابجایی پنل

 به مواد قلیایی، آنها را محکم کرد.

  توصیه سازندگان این ابزارهای محکم کننده این است که وقتی

 در پالستر قرار دهند.پالستر هنوز خیس است آنها را 

  به منظور آماده شدن برای پوشش رنگ، زیر الیه باید با دو

 پوشش، پالستر شود:

  برای جلوگیری از ترکهایی که ممکن است در اثر جمع شدن

پوشش های ضخیم پالستر و شرایط حرارتی دمای بیرونی در 

سطح پالستر ایجاد شود، از یک توری محکم کننده ) نوع مقاوم 

اد قلیایی( می توان بین پوششها استفاده کرد. توری محکم به مو

کننده را باید روی پوشش پالستر اول، وقتی که هنوز خیس 

 است، قرار داد )توصیه سازندگان توری(. 

 .سه روز پس از بتون ریزی اولیه، الیه دوم برای آماده سازی سطح صاف هم سطح برای نقاشی کردن، روی الیه اول زده می شود 

  



 

 
  چسبندگی و سختی پوشش کاشی موجود را باید با ضربه یک

چکش امتحان کرد. در صورت ضعیف بودن چسبندگی یا لق 

بودن کاشی، باید آن را تعوی  کرد یا اینکه مصالح ترمیمی 

مناسبی را برای زیرسازی استفاده کرد. قبل از پالستر کردن 

ای کاشی های موجود، چسبندگی سطح را باید با پرایمره

 حاوی پر کننده های ضخیم افزایش داد.

 

 

 

  



 

 

  ضد آب کردن

 لزوم ضد آب کردن

پیش از کاشی کاری در نواحی موردنظر، که در معرض آب 

ها و استخرها، می توان زیر هستند مانند نواحی خیس، تراس

الیه را با مواد ضد آب مناسب ) مقاوم به فشار مثبت آب(، 

 عایق کرد.

 

 

 ز خلل و فرج یا منافذ روی پوشش و اتصاالت آب می تواند ا

برچسب و زیر الیه نفوذ کند. آب نفوذ کرده به زیر الیه می 

تواند باعی خیس شدن و ایجاد گل بشود. آب گیر افتاده می 

تواند به زیر الیه کف های پایین تر در ساختمانها نفوذ کند و 

 باعی ایجاد مشکالت بیشتری شود.

 

 ای بیرونی و تراس ها: آبی که به زیر در مورد استخرهای فض

پوشش نفوذ می کند ممکن است در هوای سرد یخ بزند. این 

باعی انبساط و انقباض در زیر پوشش می شود. انقباض می 

های پوشش تواند باعی ورآمدن ، ترک خوردن یا تغییر شکل

 شود.

 

  



 

 ضد آب کردن ) در مقابل فشار مثبت آب( 

 ه خصوص برای کاشی کاری، از طریق آغشته کردن زیر الیه به این مواد مورد استفاده قرار می گیرند.بیشتر مواد آب بندی، ب

  در فضاهای خیس و تراس های کوچک از مواد ضد

آب نیمه ارتجاعی و در استخرها و تراسهای بزرگ 

 از مواد کاماًل ارتجاعی استفاده می شود.

 های افقی و عمودی، ممکن است نیروی در گوشه

فشار بار سازه در جهت های مختلفی عمل کند. این 

نیروها باعی ایجاد شکاف در قسمت اتصاالت سرد 

می شوند. این اتصاالت، نقاطی بسیار مهم با احتمال 

 ترک خوردن هستند.

 پذیر نیاز باشد، حتی اگر به مواد ضد آب انعطاف

های ایجاد ها برای جذب جابجاییپذیری آنانعطاف

اتصاالت سرد ) گوشه های داخلی( شده در قسمت 

منطقه موردنظر کافی نیست. تقویت با نوارهای 

پذیر یا توری تقویتی مقاوم به مواد قلیایی، انعطاف

باید به منظور جلوگیری از هر گونه نفوذ آب به 

 اتصاالت سرد، انجام پذیرد.

  چنانچه محل موردنظر برای آب بندی در معرض

مثل استخر یا مخازن فشار آب مستمر قرار دارد )

آب(، توصیه اکید می شود که پوشش ضد آب حتمًا 

توان با استفاده از تقویت شود. تقویت آن را می

های تقویت کننده مناسب )مانند توریمصالح تقویت

کننده مقاوم به مواد قلیایی( انجام داد. مصالح تقویت 

کننده در الیه اول پوشش وقتی هنوز خیس است، 

رند. ) توصیه سازندگان مصالح تقویت قرار می گی

کننده(. بعد از خشک شدن پوشش تقویت شده اول، 

 الذکر، قرار خواهد گرفت.پوشش دوم به روش فوق

  مواد ضد آب با استفاده از یک برس سفت یا یک

غلتک رنگ روی سطح زده می شوند. دو الیه 

پوشش توصیه می شود. باید به صورت یکنواخت 

شده و برس یا غلتک باید کاماًل روی سطح مالیده 

روی آن قرار بگیرد. پوشش دوم باید به مح  

خشک شدن، روی پوشش اول زده شود. پوشش دوم 

باید با همان زوایای پوشش اول زده شود و در عمل 

توصیه می شود که اگر پوشش اول به صورت افقی 

 زده شده، پوشش دوم به صورت عمودی زده شود.

 زیر الیه به مواد ضد آب، باید  پیش از آغشته کردن

قابلیت چسبندگی سطح را با پرایمرهای مناسب 

افزایش داد، به خصوص برای زیر الیه هایی که 

 منافذ زیاد دارند.

  در تراس ها، مناطق خیس یا محل های مشابه، باید

درصدی در کف، در جهت مسیر چاه فاضالب 3شیب 

 ایجاد کرد.

 اماًل پوشش دهند و پوشش های ضد آب باید سطح را ک

سوراخ یا اتصالی باقی نماند. در مواردی که پوشش 

ها ناقص انجام شده باشند، جاهای خالی ممکن است 

 باعی نفوذ آب شوند.

 رایعایق بندی اجزای به کار رفته در سازه ) پوشش فلزی المپهای استخر، لوله های تخلیه، فاضالب ها و شیرآالت( باید با راهکارهای مناسب ب 

 آب بندی انجام شود.

 
  



 

  

 جابجایی های زیر الیه و پوشش

 جابجایی های مکانیکی

 جابجایی در اثر انعطاف پذیری زیر الیه و پوشش

شوند. چسب یاگر کاشی کاری روی زیر الیه های انعطاف پذیر انجام شود، پوشش و زیر الیه بر اثر فشار باری که روی آنها اعمال می شود، دچار انحنا م

 شود. اید انعطاف پذیر باشد تا بتواند جابجایی یا عدم انطباق کاشی ها را تا حدود زیادی بگیرد تا از الیه الیه شدن یا ترک خوردن جلوگیری ب

  انحنا و کشیدگی بین زیر الیه و پوشش: با توجه به عرض

 شود.کاشی در کاشی های بزرگ، تشدید می

 

 

 

 

 های چوبی لیکه کفها سخت و شکننده هستند، درحاکاشی

باشند. بنابراین پذیر میگچی انعطافهای سنگیاپنل

 الذکر، خم شوند.های فوقها نمی توانند روی زیر الیهکاشی

 

 

 های بزرگ، ناحیه اتصال کمتری برای گرفتن کاشی

تواند باعی ترک های روی پوشش دارند. این میجابجایی

 خوردن اتصاالت شود.

  



 

 از بارجابجایی های ناشی 

 های عمومی )بیمارستانها، مراکزخرید، ساختمانهای عمومی( و مکانهای صدنعتی )کارخانجدات، انبارهدا( در معدرض بارهدای سدنگین       های مکانکف

نظیر عبدور و مدرور و ترافیدک وسدایل نقلیده هسدتند. بدار        

باعی ایجاد فشار و لرزش در پوشش می شود. سازه بایدد  

اندد بدار مدوردنظر بدر روی     به حد کافی محکم باشدد تدا بتو  

هدددا، چسدددب، مدددالت و پوشدددش را نسدددبت بددده عددددم    کاشدددی

جابجدددایی، پشدددتیبانی کندددد. میدددزان جابجدددایی در اسدددتخرها  

 براثر فشار آب، با توجه به حجم آب، متفاوت است.

  شددود، کدداری اسددتخر، وقتددی اسددتخر پددر مددی   بعددد از کاشددی

هددا و حجددم جابجددایی هددایی در اثددر فشددار آب روی دیددواره 

آب در استخر ایجاد می شود. این جابجدایی هدا باعدی    کلی 

 انقباض و کشش سیستم پوششی می شود.

       وقتی استخر خدالی اسدت، نیروهدای اینرسدی در دیدواره و

کف اسدتخر ایجداد مدی شدوند. بندابراین قددرت چسدب نبایدد         

تحددت تدداثیر جابجددایی هددای ایجدداد شددده توسددط نیروهددای        

 مخالف قرار بگیرد.

ز جمع شدن پوشش ها، پالسترها و بتون جابجایی های ناشی ا

 های تازه

پوشش های سیمانی، پالسترها و بتون های تازه در حین دوره 

عمل آوری، جمع می شوند. وقتی آنها تازه هستند، حاوی 

مقادیر نسبتًا زیادی آب هستند. آب زیادی در بندها می مانند و 

 در طول عمل آوری تبخیر می شوند. جمع شدن برای جبران

 آب از دست رفته اتفاق می افتد.

  شش هفته زمان الزم است تا بندها محکم شوند و جمع

شدگی به حداقل برسد. کاشی کاری زودتر از این مدت 

می تواند باعی ترک خوردن کاشی ها یا باد کردن زیر 

 آنها شود.

 جابجایی های حرارتی

 جابجایی در اثر تغییرات حرارتی

ا )کاشی، چسب، مالت( جمع می ههمه زیر الیه ها و پوشش

شوند و طبیعی است که در اثر نوسانات حرارت و رطوبت 

منبسط می شوند. به خصوص وقتی تغییرات دمای فصلی شدید 

 هستند، جمع شدن و انبساط رخ می دهد.

  به دلیل وجود ضرایب مختلف انبساط حرارتی و

های ارتجاعی مواد تشکیل دهنده زیر الیه و ویژگی

، نرخ انبساط و جمع شدگی طبیعتًا برای هر پوشش ها

 ای، فرق می کند.ماده

 های متفاوت، خواهد شد. هر جابجایی ناشی از جمع شدگی یا انبساط باعی ایجاد فشارهایی بین زیر الیه و الیه کاشی، به هنگام جابجایی با نرخ

 شی ها شوند.این فشارها می توانند باعی ترک خوردگی یا شکستن یا الیه الیه شدن کا

  



 

 شددوند بایددد بدده اندددازه هددایی کدده در بندددها ریختدده مددیمددالت

هدای افقدی سدطح را    پدذیر باشدند تدا جابجدایی    کافی انعطاف

بگیرند. مالتی که بیش از حد سفت باشدند باعدی شکسدتن    

 های کاشی جدا می شوند.کاشی می شوند یا از لبه

 

 

 

 

 

 ه زیدر  ها؛ آبدی کد  در مورد استخرهای فضای باز و تراس

پوشش نفوذ می کند ممکن است در هوای سرد یدخ بزندد.   

همین امر باعی ایجاد انبسداط و انقبداض در زیدر پوشدش     

خواهد شد. انقباض می تواند باعی الیه الیه شددن، تدرک   

 خوردن یا تغییر شکل پوشش شود. 

 

 

 

 

          کاشدی کداری سدطوحی کده سیسدتم هدای حرارتدی از زیدر

واًل ضددریب انبسدداط  آنهددا رد شددده اسددت؛ کاشددی هددا معمدد     

هددایی کدده روی سیسددتم حرارتددی پددایین تددری دارنددد. کاشددی

حرارتی کار می شوند کمتر اززیر الیه منبسط مدی شدود   

و فشارهایی در فاصله بدین کاشدی و چسدب ایجداد خواهدد      

شد. در قسمتهایی که کاشدی خدوب نچسدبیده باشدد، ممکدن      

 است کاشی ها الیه الیه شده یا زیر آنها باد کند.

 ای کده روی سیسدتم هدای    ن قانون در مدورد زیدر الیده   همی

انتقال حرارت کار می شوند و در مورد عدایق بنددی هدا،    

 صدق می کند.

 

 انبساطی اتصاالت از استفاده

 اتصاالت انبساطی در کف  

  اتصاالت انبساطی باید استفاده شوند تا امکان جابجایی

ی های جزیی در اثر تغییردما، رطوبت، حرارت و بارها

مکانیکی روی پوشش و زیر الیه فراهم شود. اتصال 

انبساطی را باید با توجه به سیستم های انتقال حرارت و 

سیستم عایق بندی، کف هایی که در معرض بار سنگین 

عبور و مرور و ترافیک هستند و وزش باد محیطی، تهیه 

 کرد. 

  اتصاالت انبساطی فشارهای شکل گرفته در اثر مقادیر

بجایی در بین موادی که روی هم قرار گرفته مختلف جا

اند را جذب می کنند. در نتیجه از تغییر شکل های ناشی 

 کف سازی و پوشش جلوگیری می شود.

 

  



 

  اتصاالت جابجایی در ساختمانها، باید

برای الیه های کاشی کاری استفاده 

 شوند.

  اگر اتصال انبساطی در کف وجود

صنوعی دارد، باید اتصاالت انبساطی م

ایجاد کرد. پیش از استفاده از پوشش، 

باید اتصاالت سرد، در حداقل فضای 

m1×m1  برای سایز بزرگ کاشی (

m1×m1 با حداقل عمق )cm0 برای ،

پوشش استفاده شوند. برای ایجاد 

اتصاالت می توان از بتون ُبر استفاده 

 کرد. 

  وقتی فضا کمتر ازm1×m1  ،باشد

شکل )+( در اتصاالت انبساطی باید به 

محل قرار بگیرند. در صورتی که 

ممکن نبود، باید آنها را درون ستون 

گذاشت. این اتصاالت مصنوعی فشار 

ناشی از جابجایی های سازه های 

 ساختمانی را خنثی می کنند. 

  اتصاالت انبساطی باید عرضی معادل

mm00-6 .داشته باشند 

  اتصاالت انبساطی باید در جایی که

مصالح دیگر قرار  ها رویکاشی

های داخلی گیرند، در راستای گوشهمی

) محل تقاطع دیوار و کف( قرار 

بگیرند و کاماًل به انتهای کاشی کاری 

 فیکس شوند.

  هیچ روکش یا پوششی نباید روی

محدوده های انبساطی و اتصاالت 

انبساطی ساختمانها قرار بگیرد. این 

محدوده ها را باید با پروفیل ها یا 

 تیک های مناسب، عایق بندی کرد. ماس

  اتصاالت انبساطی باید با استفاده

های ها یا ماستیکازپروفیل

بندی شوند. مالتهای عایقمناسب

 سیمانی برای اینکار مناسب نیستند.

 اتصاالت انبساطی روی نماها

 ها، در پلهروی نماها؛ در امتداد راه

، باید از اتصاالت انبساطی استفاده کرد. اتصاالت m3×m3دیوار و کف و فضاهای بیشتر از های خارجی، پوشش های روی دیوار، تقاطع گوشه

های مناسب عایق بندی کاری فیکس شوند. آنها را باید با پروفیل ها یا ماستیکداشته باشند و در انتهای کاشی mm00انبساطی باید عرض حداقل 

 کرد. 

 انبساطی و اتصاالت انبساطی ساختمانها قرار بگیرد. این محدوده ها را باید با پروفیل ها یا های هیچ روکش یا پوششی نباید روی محدوده

 های مناسب عایق بندی کرد.ماستیک

 مطابقت زیر الیه و سیستم پوششی

در کاشی کاری هایی که در معرض بارهای 

مکانیکی و حرارتی قرار دارند، باید 

محصوالت سازگار ) زیر الیه، عایق، چسب، 

مالت کاشی( با خاصیت ارتجاعی متناسب با 

جابجایی های ناشی از تاثیرات حرارتی و 

مکانیکی ) انبساط و جمع شدن(، انتخاب 

 شوند.

 



 

 تثبیت کاشی
 

 مکانیسم چسباندن یک کاشی روی زیر الیه

 چسباندن چسب کاشی به زیر الیه و پشت کاشی را می توان با دو روش انجام داد.

 انیکی:روش چسباندن مک

 شدن با آب )سیمان به عنوان های استاندارد، بعد از مخلوطچسب

یک ماده چسباننده معدنی( یا ترکیب آماده به صورت پاشش 

)اکریلیک به عنوان یک ماده چسباننده معدنی( به صورت 

های کوچک، منافذ )جذب شده توسط زیر نظمیفیزیکی، با بی

. در سطح که چسبندگی الیه و کاشی با نیروهای موئینگی( و ..

محکمی را بعد نفوذ چسب به این منافذ پیدا می کند. )کاشی به 

مصالح پوشاننده سطح گفته می شود. کاشی های سرامیک دیوار 

ای، های پورسیلن، کاشی ها و موزاییک های شیشهوکف، کاشی

 سنگ های طبیعی و سنگ مرمر و ....(

 

 چسباندن فیزیکی

های سطحی غیرقابل نفوذ داشته باشند، چسبوقتی کاشی یا زیر الیه 

هیدرولیک نمی توانند جذب مصالح شوند و امکان چسباندن مکانیکی 

وجود ندارد. فقط باید از خود سطح استفاده شود. بنابراین مواد چسباننده 

پلیمرهای ارگانیک به چسب اضافه می شوند )چسبهای پلیمردار شده( تا 

الیه ایجاد شود )چسباننده پلیمری به  چسبندگی قوی روی کاشی یا زیر

رزین های واکنشی یا انتشارهای ترموپالستیک گفته می شود که با پیوند 

 شیمیایی، نیروهای ون در والس و ...، می چسبند(.

 

 

 TS EN 12004استاندارد 

ست. براساس این استاندارد چسبها از روی معیارهای تست و کاربرد را برای طبقه بندی چسبهای کاشی مشخص کرده ا TS EN 12004استاندارد 

 کاربردشان طبقه بندی می شوند.

 دهند.چسب های کاشی را براساس خواص شیمیایی شان طبقه بندی می کنند و این گروه ها را به صورت اختصاری، با حروف الفبا نشان می

C  :ای استفاده.سیمانی: چسب پودری سیمانی ترکیب شده با مقداری آب یا مایعات دیگر بر 

D :پاشش اکریلیک: چسب امولسیونی آب با افزودنی پلیمر سینتیتک. آماده استفاده 

R :.رزین واکنشی: دو یا چند ماده ) از جمله رزین با یک ماده سخت تر( به مقدار مشخصی برای استفاده با هم ترکیب می شوند 



 

 عملکرد شان درتست های تعریف شده، به دو گروه تقسیم می شود:چسب یکی از گروه های شیمیایی چسب ها است که براساس میزان 

 : 2گروه 

 .معمولی( چسب با عملکرد استاندارد. حداقل عملکرد موردنیاز برای چسباندن را داراست( 

 .مناسب برای کاربردهای استانداردی که نیاز به عملکرد خاصی ندارند 

 :1گروه 

 خصصی تر از مورد قبل.)پیشرفته(: چسب بسیار قوی. برای کارهای ت 

 .مناسب برای کاربردهای مختلف در مواردی که به علت وجود نیروهای محیطی به عملکرد خاصی نیاز است 

 قدرت کشش

 1D 1C  2D 1C 

 روز 21بعد از 
2N/mm 0/0≤  

2N/mm 
1  ≤ 

  //   // در معرض حرارت

  //   // در معرض آب

  //   // ذوب شدن -چرخه انجماد

  //   // دقیقه( 20از )زمان ب

 تعریف کرده است. 2و  0استاندارد سه ویژگی اختیاری برای چسب های گروه 

Fفوری : 

  2ساعت :  21قدرت کشش : بعد ازN/mm 0/0 ≤ 

سرد و خیلی شرجی که  ایده آل برای کاشی کاریهایی که به زمان کوتاهی برای خشک شدن نیاز دارند. به خصوص برای کارهای نوسازی و در شرایط آب وهوایی

 زمان خشک شدن زیاد است.

Tلغزندگی کاهش یافته : 

 mm0/0 ≥لغزندگی 

  ایده آل برای کارکردن کاشی های بزرگ و سنگین بر روی دیوارها 

Eزمان تمدید شده : 

  2دقیقه زمان باز(  30قدرت کشش ) فیکس شونده درN/mm 0/0≤ 

 یادی نیاز دارند به خصوص برای فضاهای بزرگ و شرایط آب و هوایی خیلی گرم و خشک که زمان ها که به زمان کاری زکاریایده آل برای کاشی

 شود.خشک شدن کوتاه می

  TS استاندارد) مرجع استاندارد ←  TS EN 1200 4لوگوی استاندارد           

 مربوطه( EN 1200 4هماهنگ شده با                                 C 2 TEویژگی های اختیاری                                  

                June       2009         گروه محصول 

    گروه کاربرد                       

 EN 12002استانداردهای 

 بندی می کند:، چسب را براساس کاربرد تغییر شکل دهی، طبقهEN 12004استانداردی که عالوه بر استاندارد 

 اساس میزان تغییر شکل دهی به یکی از دو گروه کاربردی تقسیم می شود:چسب بر

 های صنعتی که بارهای سنگین را تحمل می کنند، نماهای تحت تاثیر دماهای شدید.کاری های استخر، کفدارای ویژگیهای موردنیاز برای کاشی 

1S چسب با قابلیت تغییر شکل 

 < mm 0/0>    ، اما  mm 0/2تغییر شکل 

S2 چسب با قابلیت تغییر شکل بسیار زیاد 

 mm 0/0                       <TS   EN 12004تغییر شکل 

 گروه قابلیت تغییر شکل S1لوگوی استاندارد :                   استاندارد مرجع                    

 (EN 12004هماهنگ شده با  TS)استاندارد 

 



 

 کاشی: ویژگی های الزم و ضروری یک چسب 

 در ذیل به ویژگی های یک چسب کاشی، در زمانی که خیس است، در حین استفاده و پیش از خشک شدن، اشاره شده است:

 

 

  عملکرد )کاربرد آسان و قابلیت پخش شدن

 خوب چسب(

 

 

 

  ظرفیت حفظ آب )داشتن رطوبت و قابلیت

چسبیدن کانی چسب هایی که پایۀ سیمانی 

که منافذ بسیار  دارند، حتی در مورد سطوحی

 زیادی دارند(.

 

 

 

  کاهش لغزندگی )نلغزیدن کاشی های روی

سطحی که تازه چسب زده شده و مطمئن شدن 

از چسبیدن سریع و محکم کاشی ها بر روی 

 دیوار(.

 

 

 زمان باز و قابل تنظیم کافی 

در ذیل به ویژگی های یک چسب کاشی بعد از سفت شدن 

 شده است: )خشک شدن( و تکمیل فرآیند اشاره

 )چسبیدن بسیار مطلوب )کاشی به زیر الیه 

  تغییر شکل زیاد )چسب باید فشارهای ایجاد

شده بین زیر الیه و الیه کاشی، در اثر 

 نوسانات دمایی، را بگیرد(.

 .)کاهش جذب آب )افزودنی هایی برای انتشار آب گریزی که باعی دفع آب می شوند 



 

 عوامل مؤثر برای انتخاب چسب

 حی کاشی )نفوذپذیری نسبت به آب(:جذب سط

  ،هنگام تماس چسب با پشت کاشی، از لحاظ فیزیکی، منافذ ریز و بی نظمی هایی در سطح ایجاد می شود و وقتی چسب وارد این منافذ می شود

 چسبندگی محکمی حاصل می شود.

  جذب سطحی )نفوذپذیری( متفاوتی دارند.کاشی های دارای شکل های مختلف مانند شیشه، سنگ مرمر، سرامیک یا پورسلین قدرت 

  وقتی کاشی کاری با استفاده از چسب استاندارد روی زیر الیه غیر قابل نفوذ انجام می شود، چسبندگی ضعیف تری حاصل می شود که باعی جدا

 شدن کاشی از زیر الیه می گردد.

  وقتی مواد پوشش دهنده قابلیت جذب عادی داشته باشند یا

باشند )مانند پورسلین یا شیشه( دیگر چسب  اصاًل نداشته

استاندارد معمولی به مواد جذب نمی شوند و امکان چسبندگی 

 مکانیکی وجود ندارد.

  ،زیر الیه های غیر قابل نفوذ که به چسب آغشته می شوند

 ممکن است بی نظمی یا منافذ نداشته باشند.

 چسبندگی چسب به سطوح غیر قابل نفوذ )زیر الیه یا پشت 

کاشی( با قابلیت چسبندگی کافی را می توان با افزودنی 

شیمیایی یا به عبارتی پلیمرها )رزین های آلی( تقویت کرد. 

 پلیمرها قابلیت چسبندگی فیزیکی برای چسب ایجاد می کند.

  برای ایجاد یک چسبندگی خوب، می توان پشت کاشی بی

 نظمی ها، منافذ یا ناهمواریهایی به وجود آورد.

  تعاریف فوق، چسب های استاندارد برای نصب کاشی طبق

)کاشی های دیوار و کف، سنگ ≥ %3با نرخ جذب آب 

مرمر و ...( مناسب هستند، در حالیکه برای نصب کاشی با 

< )موزائیک های شیشه ای، کاشی های %3نرخ جذب آب 

پورسلین و ...( به چسب های خیلی قوی نیاز است. با این 

محیطی بعد از کاشی کاری روی آنها وجود، اگر نیروهای 

 تأثیر بگذارند، باید چسب های خیلی قوی را انتخاب کرد.

 قابلیت جذب سطحی زیر الیه )نفوذپذیری نسبت به آب(:

  زیر الیه های مختلف ممکن است قابلیت های جذب سطحی

)نفوذپذیری نسبت به آب( متفاوتی داشته باشند. زیر الیه های 

ل و پالستر(، چوبی )تخته، پنل و سنگ گچی ) تخته، پن

OSB (، سیمانی )تخته، پالستر و ...( قابلیت جذب سطحی

 ~(.0-30بسیار باالیی دارند )نرخ جذب آب %

قابلیت جذب سطحی زیر الیه سیمانی بسیار کم است و کاشی 

های لعابی یا سطوح نقاشی شده اغلب قابلیت جذب سطحی 

 ~(.0-0ندارند )نرخ جذب آب %

 دی با پرایمرهای مناسب: قابلیت باالی جذب سطحی عایق بن

سطوح باید به منظور افزایش قدرت چسبندگی زیر الیه کم و 

 یا متعادل شود.

  وقتی کاشی کاری روی زیر الیه هایی انجام شود که منافذ

<( باید از چسب خیلی قوی 3کمی دارند )نرخ جذب آب %

 استفاده شود.

و از قبل ترکیب شده و آماده  چسب هایی که پایۀ اکریلیک دارند

هستند، انتشار پلیمر را دارند در آب ریخته می شوند و با از دست 

دادن آب اضافی که در درونشان است، محکم تر شده و خشک می 

شوند. در زیر الیه های بسیار جذب، این چسب ها را می توان بدون 

 اضافه کردن پرایمر به زیر الیه، استفاده کرد.

 اید بر اساس نوع کاشی و ویژگی های فنی نوع چسب ب

 انتخاب شود.

 زیر الیه های قابل انعطاف:

پنل ها و کف های چوبی، تخته های سنگ گچی وقتی در معرض 

فشار بار )راه رفتن یا فشار آوردن( قرار می گیرند، ممکن است تاب 

برداشته یا جابه جا شوند که باعی بی ثباتی پوشش و در نتیجه 

نند جداشدن یا ترک خوردن می شوند. پیش از کاشی مشکالتی ما

کاری، تخته ها یا قسمتهایی را که باید تعوی  شوند، پنل های روی 

 تیرها یا دیرک ها را نیز باید محکم و ثابت کرد.

 ی پیدا کنند. چسب باید قابل هنگام کاشی کاری روی زیر الیه های انعطاف پذیر، پوشش و زیر الیه باید متناسب با باری که تحمل می کنند، خمیدگ

 انعطاف باشد تا مقدار جابجایی یا عدم انطباق کاشی ها را بگیرد، وگرنه ترک خوردگی یا الیه الیه شدن اتفاق می افتد.

 .چسب بسیار قوی و غیر قابل تغییر شکل، انعطاف پذیر هستند 

  



 

 اندازه و وزن ماده پوشش دهنده

از نظر فیزیکی، منافذ و بی نظمی های کوچکی روی سطح به وجود می آید )که توسط زیر الیه و کاشی با وقتی چسب به پشت کاشی زده می شود، 

 نیروی موئینگی( و بعد از نفوذ چسب به این منافذ، چسبندگی بسیار قوی ایجاد خواهد شد.

  کاشی های مختلف مثل شیشه، مرمر، سرامیک یا

د پورسلین، قابلیت های جذب سطحی متفاوتی دارن

 )نفوذپذیری نسبت به آب(.

در کاشی کاری های افقی، وزن کاشی بر متر مربع، 

 اهمیت دارد.

کاشی های سنگین ممکن است بر اثر وزن زیاد، کنده 

شوند و وزنشان روی کاشی های دیگر بیفتد که ممکن 

است تحمل وزن آنها را نداشته باشند و آنها هم روی زیر 

 الیه کنده شوند.

 زرگ، فواصل بندها برای جذب جابجایی در کاشی های ب

 های حین پوشش دهی، کمتر است.

برای تثبیت کاشی ها و سنگ های طبیعی که بی نظمی 

هایی در پشت آنها وجود دارد یا ضخامت غیر یکنواختی 

دارند، انتخاب چسب ضخامت دار برای زمینه کار باعی 

کاربرد آسان تر و موثر تر شده و چسب تا حدودی کار هم 

 سطح سازی را انجام خواهد داد.

 

 

 

 محل استفاده

در مورد مناطقی که در معرض عبور و مرور و ترافیک سبک 

 هستند، چسبهای استاندارد با کاربرد مکانیکی جوابگو هستند.

کف مناطق عمومی )بیمارستانها، مراکز خرید، ساختمانهای 

عمومی( و مکانهای صنعتی )کارخانه ها، انبارها( در معرض 

بارهای سنگین بارهای سنگین مانند عبور و مرور یا ترافیک وسایل 

 نقلیه هستند. بارها روی پوشش، فشار و لرزش ایجاد می کنند.

  چسب باید خیلی قوی و غیر قابل تغییر شکل باشد تا بتواند

بارهایی که انتظار می رود روی منطقه مورد نظر اعمال 

 شوند، را تحمل کند.

  



 

کاشی که با زیر الیه تماس ندارد وقتی در معرض فشار بار قرار می گیرد، به ناچار خالی می ماند. این نقاط شکننده می شوند و باعی زیر هر قسمت از 

 ترک خوردن یا شکستن پوشش می شود.

 

 ه را بپوشاند. برای در صورتی که بخواهید کاشی بار را به صورت یکنواخت در سراسر سطح خود تحمل کند، چسب باید کاماًل روی زیر الی

توزیع یکنواخت چسب روی زیر الیه به طور کامل )برای پخش شدن یکنواخت در پشت کاشی(، چسب باید از ویژگی های کاربردی خوبی 

برخوردار باشد )پخش شدن آسان و کاربرد راحت( و از 

 یک مالۀ شیار دار مناسب استفاده شود.

 مل چسب های مایع از لحاظ پخش شدن و پوشش کا

مناسب هستند. در صورت وجود بارهای سنگین، برای 

جلوگیری از خرد شدن کاشی، باید چسب زمینه ای 

 ضخیم و غیر قابل تغییر شکل داشته باشد.

همۀ زیر الیه ها و سیستم های پوششی بر اثر نوسانات دما و 

رطوبت، به طور طبیعی دچار جمع شدگی یا انبساط می شوند. 

ات دمای فعلی، بیشتر این اتفاق می افتد. به خصوص هنگام تغییر

در مورد استخرهای فضای باز و تراس ها، آبی که به زیر 

پوشش نفوذ می کند، ممکن است در هوای سرد یخ بزند. این 

باعی مقداری انبساط و در نتیجه کشش هایی در زیر پوشش می 

شود. کشیدگی می تواند باعی الیه الیه شدن، ترک خوردن یا 

 شکل هایی در پوشش شود.تغییر 

  برای جذب جابجایی ها، چسب باید از نوع قوی و قابل

انعطاف باشد. به عالوه، چسب باید خصوصیت آب 

گریزی داشته باشد تا بتواند در مقابل تأثیرات فرسایشی 

 آب، مقاومت نماید.

پوشش های روی نماهای بیرونی در معرض بارهای 

ها، نیروهای ناشی ناشی از وزش باد هستند. این کاشی 

از وزش باد که مقادیر متفاوتی دارند را از زیر الیه به 

 سمت بیرون می مکند.

  خمیدگی و کشیدگی بین زیر الیه و پوشش در سراسر

عرض کاشی )در کاشی های بزرگ( هنگامی که در 

معرض بارهای ناشی از وزش باد و بارهای حرارتی 

 قرار می گیرند، افزایش می یابد.

 ی کاری نماهای بیرونی، باید از چسب خیلی قوی در کاش

و غیر قابل تغیر شکل، برای تحمل بارهای حرارتی و 

وزش باد مورد انتظار استفاده کرد تا استحکام کافی 

 ببرای مقاوت در مقابل بارهای جاذبه ایجاد شود.

در استخرها و مخازن آب، جابجایی هایی که در اثر 

توجه به وزن آب متغیر تغییر فشار ایجاد می شود با 

 است.

  زمانیکه استخر یا مخزن آب پر می شود، جابجایی هایی

در اثر فشار آب بر روی دیوارها و کف آنها ایجاد می 

شود. این جابجایی ها باعی کشش در سیستم پوششی می 

شوند. اگر کاشی ها در اثر کشش ترک بخورند یا از زیر 

در معرض الیه خود فاصله بگیرند، پوستۀ استخر 

 تأثیرات فرسایشی آب قرار می گیرند.

  استحکام چسب نباید بر تحت تأثیر جابجایی هایی ناشی

از نیروهای مخالف قرار بگیرد. باید از چسبهای بسیار 

قوی، قابل انعطاف و مقاوم به آب که مخصوص کاشی 

 های استخر هستند استفاده شود.

  



 

 مواًل کاشی ها یک ضریب انبساط حرارتی کمتر دارند.کاشی کاری روی سیستم های حرارت از کف؛ مع

در صورت افزایش دما، کاشی ها کمتر از زیر الیه منبسط می شوند و در حد فاصل بدین کاشدی و چسدب کشدش هدایی ایجداد مدی شدود. در قسدمتهایی کده           

زیر الیه های روی سیستم هدای انتقدال حدرارت و عدایق     چسبندگی ضعیف باشد، کاشی ها ممکن است الیه الیه شده یا ور بیایند. همین موضوع در مورد 

 کاری هم صدق می کند.

        در اینگوندده مددوارد، چسددب بایددد بسددیار قددوی و قابددل

انعطاف باشد تدا بتواندد بدا جابجدایی هدایی کده در زیدر        

 الیه اتفاق بیفتد، سازگار شود.

 رنگ و منافذ کاشی

هنگددام نصددب کاشددی هددای شددفاف و رنددگ روشددن و سددنگهای   

، بدده خصددوص وقتددی منافددذ زیددادی داشددته باشددند، مددواد  طبیعددی

پوشددش دهنددده ممکددن اسددت چسددب را جددذب کننددد. ایددن باعددی     

 ایجاد لکه ها و سایه هایی روی سطح پوشش می شوند.

        ،نمونده ای را بایدد بدرای مشداهده احتمدال لکده و سددایه

انجددام داد. اینگوندده مددوارد، بایددد از چسددب هددای سددفد     

 رنگ استفاده کرد.

 عمیراتهنگام ت

هنگام نوسازی و کارهای تعمیراتی، کاشی کاری را می توان 

 سریعتر انجام داد.

  ساعته  21چسب های نوری در مقایسه با چسب های

 معمولی، در عرض سه ساعت می چسبند.

    نددوع کدداربرد چسددب بایددد طبددق نددوع کاشددی و ویژگددی

 های فنی آن، انتخاب شود.

 

 

 

 

 استفاده از اتصاالت انبساطی

ایجدداد شددده بددین پوشددش و زیددر الیدده در اثددر بارهددای    کشددیدگی

مکانیکی و حرارتی باید استفاده از چسب ها قابل تغییدر شدکل   

 و انعطاف پذیر جذب شود.

      هنگام کاشی کداری روی فضداهای بدزرگ )فضداهای

>6m * 6m   چسددب بددرای جددذب کشددیدگی کددافی ،)

نسدددیت. روکدددش زدن بایدددد متوقدددف شدددود و اتصددداالت 

ود تا امکان جابجایی جزئدی وجدود   انبساطی استفاده ش

داشددددته باشددددد و کشددددیدگی ایجدددداد شددددده روی سیسددددتم    

 پوششی، آزاد شود.

     اتصاالت انبساطی را باید در نقطه اتصدال بدا مصدالح

دیگددر، در امتددداد گوشدده هددای داخلددی )دیددوار و کددف(   

نصددب کددرد. بعددد از اتمددام کاشددی کدداری بایددد آنهددا را      

 محکم کرد.

  ایدد در نقداطی کده منبسدط     از هیچ پوشش یا روکشدی نب

مددی شددوند یددا اتصدداالت انبسدداطی بدده کددار رفتدده اسددت،  

استفاده شود. این نقاط را باید با استفاده از پروفیدل هدا   

 یا ماستیک های مناسب عایق بندی کرد.

  



 

یک هدای مناسدب عدایق بنددی شدوند. مصدالح       باشد. اتصاالت انبساطی باید با استفاده از پروفیل ها یا ماسدت  10mm-6پهنای اتصاالت انبساطی باید حداقل 

 سیمانی برای اتصاالت انبساطی مناسب نیستند.

 

    پروفیددل هددا یددا ماسددتیک هددا بایددد نسددبت بدده ایجدداد قددار  یددا

بدداکتری و یددا مددواد شددیمیایی کدده در معددرض آن قددرار مددی  

 گیرند، مقاوم باشند.

 

 

      هنگددام اسددتفاده از ماسددتیک هددا: بددرای صددرفه جددویی در

هنگام استفاده، پیشنهاد می شدود اتصداالت   مقدار ماستیک 

انبسددداطی اول بدددا الیددداف االسدددتیک پلدددی اتدددیلن در انددددازه   

مناسددب، پدددر شددوند. سدددپس از ماسددتیک بدددرای اتصددداالت    

انبساطی استفاده شود و هم سدطح سدازی بدا پوشدش انجدام      

 بگیرد.

 

 کاربرد

 ترکیب چسب:

چسب پودری سیمانی ترکیدب شدده بدا مقددار مشخصدی      : Cگروه 

 ب یا مایعات دیگر به هنگام استفادهآ

     بیشددددتر یددددا کمتددددر از مقدددددار مشددددخص شددددده در بخددددش

مشخصات فنی روی بسته بندی یا دفترچه اطالعات فنی 

 محصول، از آب برای این نوع چسب استفاده نشود.

   دو جدددزء اصدددلی ایدددن چسدددب )پدددودر و مدددایع( بدددا نسدددبت

مشخش شده در بخش مشخصات فنی روی بسته بندی یا 

 اطالعات فنی محصول با هم ترکیب شوند. دفترچه

      )این اجزا )با افزودن تدریجی پودر بده آب یدا مدایع تمیدز

با هم ترکیب می شدوند تدا در سدطل چسدبی، یکنواخدت و      

 همگن به وجود بیاید.

چسب پاششی اکریلیک آمادۀ استفاده که نبایدد از آب یدا   : Dگروه 

 هیچ افزودنی دیگری در ان ترکیب شود.

 ی ها:نصب کاش

چسب با یک مالدۀ شدیاردار مالیدده شدود تدا زمینده ضدخیمی ایجداد         

 شود.

       اسددددتفاده از مالدددده ی شددددیاردار باعددددی ایجدددداد الیدددده ای

یکنواخت از چسب در پشت کاشدی نیدز شدده و ضدخامت     

 مورد نظر را ایجاد می کند.

        نوع و اندازه ماله شدیاردار بایدد بدر اسداس ندوع کاشدی و

 د.هدف از کاشی کاری انتخاب شو

به طور کلی، هنگام نصب کاشی های بسیار بدزرگ و ندواحی کاشدی کداری شدده کده در معدرض بارهدای سدنگین قدرار دارندد، بایدد از مالده هدای               

 شیاردارد سایز بزرگ استفاده شود.

 

 



 

، که 33cm*33ه )برای کاشی های سایز < با توجه به سایز کاشی، باید کاشی ها را یا به روش مالیدن یکطرفه )مالیدن روی زیر الیه( یا مالیدن دو طرف 

  بچسبد.هم پشت کاشی و هم روی زیر الیه مالیده می شود(، چسباند. این کاشی ها باید در زمان باز چسبانده و با چرخاندن فشار داده شود تا کاماًل

 .روش مالیدن دو طرفه باعی چسبیدن کامل کاشی روی زیر الیه می شود 

   ای طبیعدی، و سدنگ   کاشی های شیشده ای، سدنگه

مرمددر را بایدبدده روش مالیدددن دو طرفدده، چسددب    

 زد.

به کاشی بایدد بدا یدک چکدش پالسدتیکی بده آرامدی        

ضدددربه زد تدددا چسدددبندگی محکمدددی ایجددداد شدددود و  

چسب به طور کامل پشت کاشدی پخدش شدده و آن    

 را بپوشاند.

       اگر قسمتی از پشدت کاشدی چسدب نداشدته باشدد و

بدار قدرار مدی     خالی مانده باشد، وقتی در معرض

 گیرد، پوشش آن ترک خورده یا می شکند.

     یکی از کاشی را بعد از چسباندن امتحدان کنیدد تدا

 از میزان چسبندگی الزم مطمئن شوید.

        بی نظمی هدا، منافدذ یدا ناهمواریهدای پشدت کاشدی

را بایددد هنگددام مالیدددن چسددب بدده روش دوطرفدده      

 کاماًل با چسب پر کرد.

 احتیاطات قبلی:

 ت کاشی های رندگ روشدن و شدفاف و    هنگام تثبی

سنگ های طبیعی، باید نمونه ای را از قبل انجدام  

داد تددا احتمددال ایجدداد لکدده و سددایه در آن مشدداهده     

شدددود. در ایدددن مدددوارد بایدددد از چسدددبهای رنگدددی      

 استفاده کرد.

کاشددی هدددا را بایدددد در زمدددان مشدددخص بدددا چسدددب  

 تثبیت کرد.

 ی خشک، بادهای شدید و نصب کاشی روی زیر الیه هایی با منافذ زیاد(، زمان باز، کدم خواهدد شدد.    در شرایط غیر معمول )دمای محیطی باال، هوا

این زمان باز در دماهای پایین تدر و / یدا رطوبدت    

شدید یا وقتی که کاشی به سطوح ناهموار یا عایق 

 دار می چسبد، بیشتر می شود.

       چسبیدن بعد از خدیس شددن سدطح چسدب زده شددۀ

نمی افتد. چسب خشک شدده بایدد   خشک شده اتفاق 

ابتدا از روی زر الیده پداک شدود و دوبداره چسدب      

 جدید زده شود.

    خیسدی سددطح چسددب را بایدد بددا لمددس کددردن آن در

 مراحل اولیه، امتحان کرد.

اگددر چسددب بدده انگشددتان نچسددبد، یعنددی زمددان بدداز    

 خشک شدن، به اتمام رسیده است.

       .چسددب یددک عمددر مفیددد در ظددرف سددر بدداز دارد

 خشک شده باید پاک شده و چسب جدیدی ترکیب شود. به چسب خشک شده، دیگرنباید آب اضافه کرد، چون قابل استفاده نیست. چسب

  ن پوشش باید بعد از چسبیدن کامل چسب زده شود. زمان ان با توجه به شرایط کاربرد، ویژگی چسب و محل مورد استفاده متفاوت است. در طول اید

 ز قرارگیری در معرض فشار بار، نور مستقیم خورشید، سرمازدگی و باران محافظت کرد.مرحله، پوشش را باید ا

 .استفاده روی سطوح خیلی گرم، و در هوای آفتابی یا وزش باد، توصیه نمی شود. زیر الیه نباید در معرض خطر انجماد قرار بگیرد 

 



 

  



 

 
 مالت ریزی بندها

 کاربردهای مالت کاشی

رای پددر کددردن بندددهای بددین کاشددیها، در  مددالت مددورد اسددتفاده بدد 

 اصل دو کاربرد جداگانه دارند:

 

 کاربرد فیزیکی:

   محافظدددددددت از پوشدددددددش کاشدددددددی و زر آن در مقابدددددددل

خراشددیدگی یددا تددأثرات فرسایشددی آب و مددواد شددیمیایی     

 مایع.

      جبران جابجایی و جذب فشدار ایجداد شدده روی پوشدش

 در اثر تأثیرات حرارتی و مکانیکی.

 

 ی:کاربرد زینت

        پهنای بندها با توجده بده انعطداف پدذیری مدورد نیداز در

 طراحی پوشش، متفاوت است.

     باعی ایجاد دید یکنواخت از پوشش مدی شدود و تفداوت

 سایز کاشی ها را جبران می کند.

    پوشش های دیوار و کف با کاشی های مختلدف، توسدط

 بندها، به هم متصل می شوند.

    ی زیبدایی مدی   رنگ های مورد اسدتفاده در مدالت، باعد

 شود.

 

 

 

 

 

 

 EN 13888استاندارد 

معیارهای تست و عملکرد را برای طبقه بندی مالت مورد استفاده بدرای پرکدردن بنددها، تعیدین کدرده اسدت. بدر اسداس ایدن اسدتاندارد،            EN 13888استاندار 

 مالت بر اساس عملکردشان طبقه بندی می شود.

 بقه بندی می شوند و این طبقه بندیها به صورت مخفف با حروف الفبا نشان داده می شوند.مالتهای کاشی بر اساس خواص شیمیایی شان ط

CG ::با پایه سیمان 

 مالت با پایۀ پودر سیمان با مقدار مشخص آب یا مایعات دیگر برای استفاده، ترکیب می شوند.

RG:با پایه رزین واکنشی : 

 دیگر، مادۀ سخت کننده( به مقدار مشخصی برای استفاده ترکیب می شوند. دو یا چند قسمت از مالت )یک قسمت رزین و یک قسمت

 

  



 

 
 :مالت متعلق به یکی از گروه های شیمیایی، بر اساس میزان عملکردش در تست های تعریف شده از لحاظ عملکرد نیز به دو قسمت تقسیم می شوند

 :2گروه 

 ورد نیاز را در تستها دارا بوده است.مالت با عملکرد استاندارد )معمولی( که حداقل عملکرد م 

 .برای کاربردهای معمولی که نیاز به عملکرد خاصی ندارد، مناسب است 

 :1گروه 

 .مالت قوی که در مقایسه با گروه قبلی، قویتر عمل می کنند 

 .در شرایطی که نیروهای محیطی شدید، نیاز به عملکرد ویژه ای را ایجاد می کنند، مناسب است 

 

 CG1لی کاربرد فنی شرایط اص

 mm 2000≥3مقاومت نسبت به خراشیدگی: 

 N/mm 3.5 ≤2مقاومت در مقابل خمیدگی: 

 N/mm 3.5 ≤2ذوب شدن(:  -مقاومت در مقابل خمیدگی )چرخۀ انجماد

 N/mm 15 ≤2 مقاومت در مقابل فشردگی: 

 N/mm 15 ≤2ذوب شدن(  -مقاومت در مقابل فشردگی )چرخه انجماد

 2mm/m ≥جمع شدگی 

 5g ≥دقیقه(  30جذب آب )بعد از 

 10g ≥دقیقه(  210جذب آب )بعد از 

 

 (CG1)عالوه بر  CG2شرایط دیگر کاربرد فنی 

 w 000 mm 1 ≥3مقاومت نسبت به خراشیدگی شدید 

 2g ≥دقیقه(  30جذب آب )بعد از 

 5g ≥دقیقه(  210جذب آب )بعد از 

 

 RGشرایط کاربرد فنی 

 ≥ mm 3250مقاومت نسبت به خراشیدگی 

   N/mm 30 ≤2مقاومت نسبت به خمیدگی 

 N/mm 45 ≤2مقاومت نسبت به فشردگی 

 ≤mm/m 7.5 جمع شدگی 

 0.1g ≥دقیقه(  210جذب آب )بعد از 

 

 TS EN 13888استاندارد مرجع لوگوی استاندارد: 

 مربوطه EN 13888هماهنگ با  TSاستاندارد                        

               CG1  گروه محصول 

 گروه کاربرد            



 

 ویژگی های الزم و ضروری برای مالت کاشی 

 در ذیل، ویژگی های مالت کاشی، هنگامی که خیس است، در حین استفاده و قبل از سفت شدن آورده شده است:

 .)کارآیی )کاربرد آسان و قابلیت پخش شدن خوب مالت 

  و قابلیت خمیدگی کافی مالت سیمانی حتی روی سطوحی که منافذ زیادی دارند(.ظرفیت نگهداری آب )برای آب رسانی کافی 

 .)کاهش جریان )مالت در کاشی کاری سریع و مناسب دیوار، جاری نمی شود 

 )قابلیت خیس شدن )روی زیر الیه و پشت کاشی 

 زمان کافی برای عملکرد 

در ذیل، ویژگی های مالت بعدد از سدفت شددن    

 رده شده است:و تکمیل فرآیندش، آو

 )چسبندگی قوی )روی کاشی و زیر الیه 

         تغییدر شدکل زیداد )مدالت بایدد کشدش هدا را جددذب

کرده و جابجایی های ایجداد شدده بدین زیدر الیده و      

الیه کاشدی را در شدرایط نوسدانات دمدایی جبدران      

 کند(.

   کددددددداهش جدددددددذب آب )ویژگدددددددی آب گریدددددددزی و

نفوذناپذیری بهتر( )کداهش خطدر رندگ پدذیری و     

ی، افددزایش ثبددات رنددگ بددا اسددتفاده از    شددوره زندد 

 افزودنی های انتشاری آب گریز(.

    )افددزایش مقاومددت نسددبت بدده خراشددیدگی )سددختی

)مقاومددددت بدددداال در برابددددر تددددأثیرات فیزیکددددی و    

 شیمیایی(.

 عوامل موثر بر انتخاب مالت کاشی

 قابلیت سطحی کاشی )نفوذپذیری نسبت به آب(:

لحاظ فیزیکی، بی هنگام تماس مالت با طرفین کاشی، از 

نظمدی هددای کوچددک، منافددذ )جددذب شددده در کاشددی و زیددر  

الیدددده بددددا نیروهددددای مددددوئینگی( در سددددطح ایجدددداد شددددده و  

چسبندگی بسیار قدوی بعدد از نفدوذ مدالت بده ایدن منافدذ بده         

 وجود می آید.

     ،کاشددی هددای مختلددف ماننددد شیشدده، سددنگ مرمددر

سرامیک یا پورسلین، قابلیت هدای جدذب سدطحی    

 د.متفاوتی دارن

بعددد از ریخددتن مددالت در بندددهای کاشددی هددای    

 نفوذناپذیر، اگر مالت چسبندگی ضعیفی داشته باشند، از کاشی جدا خواهد شد.

 .کاشی های نفوذناپذیر در قسمت هایی که مالت ریخته می شود، بی نظمی یا منفذی ندارند 

 ندگی کدافی بدا افدزودن مدواد پلیمدری )رزیدن هدای آبدی(، حاصدل مدی           چسبیدن مالت به سطوح نفوذناپذیر )زیر الیهیا طرفین کاشی( با قدرت چسب

 شود که چسبندگی فیزیکی را در چسب به وجود می آورند.

 .برای چسبندگی بهتر، می توان کاشی را با بی نظمی ها، منافذ یا ناهمواریهایی در طرفین تولید کرد 

  کاشی های کف و دیوار، سنگ مرمر( مناسب اسدت، در صدورتیکه    %3 ≤طبق تعاریف فوق، مالت کاشی استاندارد معمولی با نرخ جذب آب(

 )موزائیک های شیشه ای، کاشی های پورسلین و...( استفاده می شوند. %3 >مالت قوی برای کاشی هایی با نرخ جذب 

 با این وجود، در صورت وجود نیروهای محیطی بعد از کاشی کاری، باید مالت قوی استفاده کرد.

 ۀ رزین واکنشی، محکم تر به اتصاالت می چسبد و کارآیی فنی بسیار بیشتری را در مقایسده بدا مالتدی کده پایدۀ سدیمان دارد، دارا مدی        مالت با پای

 باشد.

  



 

 زیر الیه های قابل انعطاف:

جابجدا یدا خمیدده شدوند. ایدن       پنل ها و کف های چوبی، تخته های سنگ گچی وقتی در معرض بار )راه رفتن یا تحمل فشدار( قدرار مدی گیرندد، ممکدن اسدت      

یی کده  باعی بی ثباتی پوشش و در نتیجه کنده شدن یا ترک خوردن شود. پیش از کاشی کاری، باید تخته ها یا بخش هدای لدق شددهرا تعدوی  کدرد؛ پندل هدا       

روی تیرها یدا دیدرک هدا قدرار دارندد را بایدد تقویدت و محکدم         

 کرد.

       وقتدددی کاشدددی کددداری روی زیدددر الیددده هدددای قابدددل

اف انجام می شود، سیستم پوششی و زیر الیده  انعط

باید با توجه به بار اعمال شده انحنا پیدا کند. مدالت  

بایددد بددرای جددذب مقدددار جابجددایی یددا عدددم تطددابق        

اتصاالت که باعی الیه الیه شدن یدا تدرک خدوردن    

 می شود، قابلیت انعطاف داشته باشد.

 .مالت قوی انعطاف پذیر است 

 ششاندازه و وزن مصالح پو

   هنگددام کاشددی کدداری بددا کاشددیهای متوسددط و بددزرگ

>(، مالتهای کاشی قابدل انعطداف را بایدد    33*33)

انتخدداب کددرد تددا انعطدداف پددذیری الزم بددرای جددذب    

 کشیدگی و جابجایی بین کاشی ها حفظ شود.

در کاشدددی کددداری عمدددودی، وزن کاشدددی بدددر متدددر     

 مربع، اهمیت دارد.

   ۀ کاشددی هددای سددنگین ممکددن اسددت تحددت تددأثر جاذبدد

کنده شده و وزنشدان روی کاشدی هدای دیگدر بیفتدد.      

در سیستم های پوششی خیلی سدخت، کاشدی اصدلی    

نمی تواند در مقابل بار کاشی باالیی مقاومت کند و 

 از روی زیر الیه، کنده می شود.

    کاشددی هددای بددزرگ، فضددای اتصددال کمتددری بددرای

 جذب حرکات ایجاد شده روی پوشش دارند.

 

 محل استفاده:

هایی که در معرض ترافیک و عبور و مدرور  در محل 

سدددبک هسدددتند، اسدددتفاده از مدددالت اسدددتاندارد معمدددولی،  

 کارایی فنی الزم را دارد.

   ،در کددددف هددددای مکانهددددای عمددددومی )بیمارسددددتانها

مراکددز خریددد و سدداختمانهای عمددومی( و مکانهددای   

صنعتی )کارخانجات، انبارها( کده در معدرض بدار    

رور یددا ترافیددک ترافیکددی سددنگین ماننددد عبددور و مدد  

 وسائط نقلیه قرار دارند.

     برای تحمل بارهای محلهای مدورد نظدر، از مدالت

 قوی و قابل انعطاف باید استفاده شود.

  



 

 خورد. هر قسمت از مالت کاشی که با زیر الیه تماس نداشته باشد، زیر آن خالی می شود و در نتیجه هنگام قرار گرفتن در معرض فشار بار، ترک می

   اینکددده مددددالت کاشدددی، فشددددار را بددده صددددورت    بدددرای

یکنواخت متحمدل شدود، بایدد بنددها کداماًل بدا مدالت پدر         

 شوند.

در مکانهددددایی ماننددددد اتددددو سددددرویس هددددای خددددودرو،     

کارخانجددات مددواد غددذایی، آزمایشددگاهها و غیددره کدده      

پوشددش آنهددا در معددرض مددواد شددیمیایی اسددت، بایددد از  

یی در مالتهایی با پایه رزین اپوکسدی کده مقاومدت بداال    

مقابل مواد شیمیایی دارند، برای مدالت ریدزی اسدتفاده    

 شود.

    اگددر مددالت کاشددی در مقابددل تددأثیرات خورندددگی مددواد

شدیمیایی مقداوم نباشدد، پوشددش را خدراب کدرده و زیددر      

 الیه را در معرض تأثیرات فوق قرار می دهند.

در مواردی مانند استخر فضای بداز، تدراس، بدالکن و    

الیه هدا و سیسدتم پوششدی طبیعتدًا     نمای ساختمان، زیر 

در اثر نوسانات دمدا و رطوبدت، دچدار جمدع شددگی و      

انبساط می شوند. به خصوص وقتی تغییر دمای شددید  

فصدلی وجددود داشددته باشددد، ایدن جمددع شدددگی و انبسدداط   

تشدید می شود. مالتهای کاشدی در چندین شدرایطی در    

معددرض تددأثیرات خورندددگی بدداران، بددرف، یددخ زدن،    

UV .. هستند.و . 

         مالت کاشی بایدد از ندوع قابدل انعطداف باشدد تدا مقددار

جابجایی ها را با قابلیت انحنای زیدادی کده دارد جدذب    

کنددد. بدده عددالوه مددالت بایددد ویژگددی آب گریددزی داشددته   

باشد که نسبت به تأثیرات فرسایشی آب مقوم باشد. در 

غیددر اینصددورت آب بدده زیددر الیدده نفددوذ کددرده و باعددی  

شدش مددی شدود و احتمددال یددخ زدن آن   تدرک خددوردن پو 

در هدوای سددرد و در نتیجدده انبسداط ایجدداد کشددیدگی در   

پوشش نیز وجود دارد که باعی الیه الیه شددن، تدرک   

 خوردن یا تغییر شکل پوشش خواهد شد.

جابجایی های ایجاد شده در استخرها و مخازن آب که 

به علت فشدار آب اتفداق مدی افتدد،با توجده بده وزن آب       

 ستند.متغیر ه

     وقتی استخر یا مخزن آب پر می شود، بده دلیدل وجدود

فشار روی دیوارهای آن، و وزن کلی آب در اسدتخر،  

جابجایی هایی ایجاد می شود. وقتدی اسدتخر خدالی مدی     

شددود، نیروهددایی درونددی بدده دیددواره هددا و کددف، وارد     

میشددوند. ایددن جابجددایی هددا باعددی ایجدداد کشددیدگی در       

انحندای مدالت کاشدی    سیستم پوششدی مدی شدود. قددرت     

نبایدددد تحدددت تدددأثیر جابجدددایی هدددای ایجددداد شدددده توسدددط   

نیروهای مخالف قرار بگیرد. اگر مالت ترک بخدورد  

یا از زیر الیه تحت کشش جدا شود، پوستۀ استخر در 

 معرض تأثیرات فرسایشی آب قرار خواهد گرفت.

     از مددالت کاشددی بسددیار بددا کیفیددت، قابددل انعطدداف، آب

بده مدواد شدوینده شدیمیایی مدورد       گریز، و مقاوم نسدبت 

اسددتفاده در اسددتخرها، بایددد بددرای کاشددی کدداری اسددتخر 

 استفاده کرد.

       از مددالت بددا پایدده رزیددن اپوکسددی بددا مقاومددت بدداال در

مقابل خورندگی مواد شیمیایی و خراشیده شدن باید بده  

طور خاص برای استخرهای المپیک )که در معدرض  

( و اسددتخرهای تمدداس مددداوم بددا مایعددات اسددیدی هسددتند 

حرارتددی )کدده در معددرض تددأثیرات شدددید دمددا هسددتند(   

 استفاده شود.

 
  



 

کاشددی کدداری در سیسددتم هددای حرارتددی کددف: کاشددی هددا  

معمواًل ضریب انبساط حرارتی کمتدری دارندد. در یدک    

افزایش دمای مشدخص، انبسداط آنهدا کمتدر از زیدر الیده       

 است و فشارهایی بین کاشی و زیر الیه ایجاد می شدود. 

در ایددن مددوارد، مددالت کاشددی بایددد کشددیدگی و جابجددایی   

هددای ایجدداد شددده بددین کاشددی هددا را جددذب کنددد. درغیددر      

اینصورت کاشی ها الیه الیده شدده یدا و مدی آیندد. همدین       

موضددوع در مددورد زیددر الیدده هددای سیسددتم هددای انتقددال    

 حرارت و عایق کاری نیز صدق می کند.

     ر در این موارد خاص،  مدالت کاشدی بایدد بسدیا

بددا کیفیددت بددوده و انعطدداف پددذیری کددافی بددرای    

سددازگار شدددن بددا جابجددایی هددای ایجدداد شددده در   

 زیر الیه را داشته باشد.

 یک قسمتی/ با پایۀ سیمان( -CGکاربرد )گروه 

 آماده سازی سطح:

  است رنگ ماده مالت آغشته به رنگ مالت ریزی باید بعد از خشک شدن چسب انجام شود. باید طبق دستوالعمل تولید کننده چسب عمل کرد. ممکن

 و محتویات سیمانی چسب شود. 

      اتصاالت و سطح کاشی ها بایدد تمیدز باشدند تدا

مالت کاماًل به آنها بچسبد. سطوح باید تمیدز و  

عدداری از گددرد و خدداک، چربددی، یددا هددر نددوع     

 آلوده کننده دیگر باشد.

      باید از محکم بودن کاشدی هدا اطمیندان حاصدل

 کرد.

 ی زیدددر الیددده هدددای پدددر منفدددذ یدددا   اتصددداالت رو

سطوح )پالسترهای سنگ گچی یا کاشی هدای  

غیر لعابی( را باید پیش از مالت ریزی خدیس  

 کرد.

     سطوحی که در معرض ندور مسدتقیم خورشدید

است باید  c35°هستند و دمای سطح آنها باالی 

گی ناشی از تبخیر سریع آب ترکیب شده با مالت خواهد با مرطوب کردن خنک شوند. در غیر اینصورت، جمع شدگی زود هنگام باعی ترک خورد

 شد.

 ترکیب مواد مالت:

 : پودر مالت با پایه سیمان با مقدار مشخص آب ترکیب شده و مورد استفاده قرار می گیرد.CGگروه 

      بیش تر یا کمتر از آنچده کده روی بسدته بنددی

محصددول یددا دفترچدده اطالعددات فنددی آن درج    

 شده، آب اضافه نکنید.

   دقیقدده  0دقیقدده پددیش از اسددتفاده   0مددالت بایددد

استراحت کند و بعدد از اینکده دوبداره هدم زده     

 شد، مورد استفاده قرار بگیرد.

    بیشددتر از مقددددار مشددخص شدددده از آب بدددرای

رقیددق کددردن یددا افددزایش عمددر مفیددد مددالت در  

 ظرف سر باز )زمان استفاده( استفاده نکنید.

      افه و پددودر بایددد بدده تددددریم بدده آب تمیددز اضددد

مخلوط شود تا ماده ای یکنواخت و همگن در 

 سطل به وجود بیاید.

 .برای داشتن یک ماده یکنواخت و همگن توصیه می شود تا از یک دریل برقی با دور کند برای هم زدن استفاده شود 

 .مالت باید به حدی رقیق باشد که وقتی با ماله برداشته می شود، نریزد 

 دقیقه استراحت کند و هنگام استفاده دوباره هم زده شود. 0،مواد باید پیش از استفاده 

 طرز استفاده:

 مالت را با یک غلتک یا ماله پالستیکی کاماًل داخل بندها ریخته و صاف کنید، طوری که جای خالی باقی نماند.

  شود، از روی کاش بردارید.( پیش از آنکه خشک °45مالت اضافه را با استفاده از همان ماله پالستیکی به سرعت )با زاویه 

 .اگر روی کاشی ها باقی بماند، می تواند باعی تغییر شکل سطح شود 

 .دریک زمان، روی بخش کوکچکی کارکنید. در مورد کاشی هایی که سطح نرم دارندبیشتر مراقب باید که در طول مالت ریزی خراشیده نشوند 

 ید.همیشه مالت ریزی را از یک جهت روی کاشی ها انجام ده 

  



 

 تمیز کردن:

 

 زمان پاک کردن مالت از روی سطح کاشی، زمانی است که مالت شروع به خشک شدن می کند.  

 00-00    دقیقه برای شرایط متعادل، اما با توجه به شدرایط دمدا

 و رطوبت محیط متغیر است.

در صددورت شددرایط غیددر معمددول )دمددای محیطددی بدداال، هددوای  

دارای منافذ زیاد( این مدت خشک و باد شدید و زیر الیه های 

زمددان کوتدداه تددر و در دمددای پددایین تددر و یددا رطوبددت بدداالتر، یددا  

سددطوح غیددر قابددل نفددوذ و کاشددی هددای عددایق دار، طددوالنی تددر  

 خواهند بود.

    .زمددان دقیددق را مددی تددوان بددا دسددت زدن بدده مددالت تعیددین کددرد

وقتی مالت خیلدی کدم بده دسدت بچسدبد بده ایدن معناسدت کده در          

 است. حال خشک شدن

       برا تمیز کردن کاشی ها از یک پدد یدا اسدفنم مرطدوب اسدتفاده

کنیددد. فقددط از آب تمیددز و غیددر گچددی بددرای خددیس کددردن پددد یددا   

 اسفنم استفاده کنید.

     یددا اب حرکددت   (°45)پددد یددا اسددفنم را بدده صددورت زاویدده دار

دورانددددی روی کاشددددی بکشددددید تددددا از هرگوندددده تغییددددر شددددکلی  

 از مددالت اضددافی پدداک جلددوگیری شددود. روی کاشددی را کددامالً 

 کنید.

      تمیر کردن با آب باعی چسبندگی ضدعیف مدالت، ایجداد حفدره

هددای مجددزا، وجددود سددنگریزه روی مددالت مددی شددود و تغییددر      

رنگ و تغییر شکل سطح، به دلیل تیره تر شددن رندگ مدالت،    

 بیشتر قابل مشاده است.

     در مدورد زودتددر یددا دیرتدر تمیددز کددردن، اضدافه هددای خددیس یددا

مالت باعی تغییدر شدکل مدالت شدده و خراشدیدگی       خشک شده

 یا تغییر رنگ را در سطح مالت باعی می شود.

        تمیددز کددردن نهددایی بددرای پدداک کددردن مالتهددای اضددافی، بایددد

 هنگام خشک شدن انجام شود.

)در روزی که کاماًل خشک می شود(. کاشی ها را بایدد بایدک   

 پارچه خشک تمیز، پاک کرد و برق انداخت.

  اضافی روی کاشدی هدا را بده آرامدی بدا پارچده بدا        مالتهای

حرکت دورانی تمیز کنیدد. اینکدار را ادامده دهیدد تدا مدالت       

 های اضافی کاماًل پاک شوند.

 
  



 

  ،اًل روز صبر کرده و بعد کاشی ها را با شوینده ی اسیدی کاشدی پداک کنیدد تدا مدالت اضدافه کدام        00در صورت هرگونه مالت اضافی بعد از تمیز کردن نهایی

 پاک شود.

 احتیاط قبلی:

     سداعت دور   21سطوح مالت ریزی شده بایدد حدداقل تدا

 از نور مستقیم خورشید، یخ زدگی و بارندگی باشند.

   ،در شرایط آب و هوایی خیلی گرم، خشک و وزش بداد

خیس کردن مالت بعد از چندد سداعت، باعدی چسدبندگی     

 بهتر آن خواهد شد.

    مقاومدت و انعطداف   برای عملکرد بهتر مدالت )افدزایش

پذیری و آب گریدزی(، توصدیه مدی شدود افزودندی هدای       

 مناسب به آبی که با آن مخلوط می شود، اضافه گردد.

 / دو قسمتی / با پایه رزین اپوکسی(RGکاربرد )گروه 

 آماده سازی سطح:

    مدددالت ریدددزی بعدددد از زدن چسدددب و خشدددک کدددردن آن

چسدب  شروع می شود. باید طبق دستوالعمل تولید کنندده  

 عمل کرد.

      اتصدداالت و سددطح کاشددی هددا بایددد تمیددز باشددند تددا مددالت

 کاماًل به آنها بچسبد. سطح باید عاری از گرد و خاک، چربی یا هر نوع آلوده کننده دیگر باشند.

 .باید از محکم بودن کاشی ها، اطمینان حاصل کرد 

  سطوحی که در معرض نور مستقیم خورشید هستند و

درجه سانتیگراد است باید  30دمای سطح آنها باالی 

 با مرطوب کردن خنک شوند.

 ترکیب مواد مالت:

  گدددروهRG     مدددالت بدددا پایددده رزیدددن اپوکسدددی بدددا :

: رزیددن اپوکسددی و  Aترکیددب دو قسددمت )قسددمت  

 : ماده سفت کننده( به نسبت مشخص، آماده مصرف می شوند.Bقسمت 

 صول یا دفترچه اطالعات فنی آن درج شده است، اضافه نشود.هیچ آب یا افزودنی دیگری غیر از آنچه که روی بسته بندی مح 

            بیشتر یا کمتر از آنچه که روی بسته بندی محصول یا دفترچه اطالعدات فندی آن درج شدده، از ایدن دو قسدمت بدرای رقیدق کدردن یدا افدزایش

 عمر مفید مالت در ظرف سرباز )زمان استفاده( استفاده نشود. آب اضافه نشود.

 قسمت در یک سطل با( ید کل مادۀ سفت کنندهB ( باید به تدریم به قسمت رزین اپوکسی )قسمتA اضافه و حداقل )دقیقه هم زده شدود تدا    3

 ماده ای یکنواخت و همگن در سطل به وجود بیاید.

 .برای داشتن یک ماده یکنواخت و همگن توصیه می شود تا از یک دریل برقی با دور کند برای هم زدن استفاده شود 

 .مالت باید به حدی رقیق باشد که وقتی با ماله برداشته می شود، نریزد 

  



 

 طرز استفاده:

 مالت را با یک غلتک سفت یا ماله فلزی کاماًل داخل بندها ریخته و صاف کنید، طوریکه جای خالی باقی نماند.

       مددالت اپوکسددی را نبایددد ماننددد محصددوالت سددیمانی روی

ن مدالت اضددافی از  کاشدی هدا پخدش کدرد. چددون پداک کدرد      

روی آنها دشوار است. در ضدمن بدا ایدن روش، در مقددار     

مددالت صددرفه جددویی شددده و پدداک کددردن آن هددم آسددان مددی  

 شود.

         مالت اضافی را بایدد بدا اسدتفاده از همدان مالده بده سدرعت

( پیش از آنکه خشک شود، از روی کاشدی  °45)با زاویه 

 پاک کرد.

ییر شکل آنها مدی  اگر روی کاشی ها مالیده شود، باعی تغ

شود. همیشه مالت ریزی را از یک جهت روی کاشی هدا  

انجددام دهیددد. اگددر بندددها پهددن هسددتند، بددا دقددت بیشددتری کددار  

 کنید.

 تمیز کردن:

زمددان پدداک کددردن مددالت اضددافی از روی سددطح کاشددی، زمددانی  

است که مالت شروع به خشک شدن می کند. مددت زمدان آن بدا    

)زمدان آن در دمدای پدایین تدر،     توجه به دمدای محدیط متغیراسدت    

 طوالنی تر و در دمای باالتر، کوتاه تر است.(

   .زمان دقیق را می توان با دست زدن به مالت تعیین کدرد

وقتی مالت خیلی کم به دست بچسدبد، بده ایدن معناسدت کده      

 در حال خشک شدن است.

 .برای تمیز کزدن باید از آب تمیز و گرم استفاده شود 

 نددده اسددتفاده شددود کدده مخصددوص مددالت  از پدددهای تمیددز کن

کدداری بددا اپوکسددی اسددت. در مرحلدده اول تمیددز کددردن تکدده  

ضخیمی از پد برای محکم پاک کدردن، برداشدته شدود. پدد     

را بایددد بددا حالددت دورانددی روی کاشددی کشددید تددا از تغییددر      

 شکل جلوگیری شود.

        در مرحله دوم تمیز کدردن، تکده ندازکی از پدد بدرای تمیدز

 شته و به صورت فوق استفاده شود.کردن مالیم بردا

      در مرحله نهایی، تمیز کردن و آبکشی بایدد بدا یدک اسدفنم

خددیس انجددام شددود. از آب تمیددز . غیددر گچددی بددرای خددیس     

 کردن پد و اسفنم استفاده شود.

  یدا دوراندی حرکدت     (°45)اسفنم را به صورت زاویه دار

 ا مالتهای اضافی کاماًل پاک شوند.دهید تا تغییر شکل ایجاد نشود. اینکار را ادامه دهید ت

 .در صورتی که موقع تمیز کردن به تکه مالت سفت شده ای روی کاشی برخورد کردید، مرحله تمیز کردن نهایی را تکرار کنید 

 احتیاطات قبلی:

 ساعت دور از نور مستقیم خورشید، یخ زدگی و بارندگی باشند. 21سطح مالت ریزی شده باید حداقل تا  

  



 

م نصب کاشی های شفاف و رنگ روشن و سنگهای طبیعی، به خصوص اگر منفذ داشته باشدند، مدواد پوششدی ممکدن اسدت مدالت را جدذب کنندد. ایدن          هنگا

 باعی ایجاد لکه رنگی شدن سطح پوشش می شود.

   ،هنگددام نصددب کاشددی هددای منفددذ دار و سددنگهای طبیعددی

و باید ابتدا نمونه ای را برای مشاهده مقددار لکده پدذیری    

 رنگ پذیری، امتحان کرد.

مالت باید با توجه به رندگ در داخدل بنددها، متناسدب بدا      

رندگ هدای مختلدف و میدزان منافدذ سدطحی کدده روی آن       

 استفاده می شوند، انتخاب گردند.

        مالت تیره تر بدرای بنددهای رندگ روشدن تدر و پوشدش

 های پر منفذتر استفاده می شوند.

هنگددام ترکیددب  مددالت حدداوی رنگداندده هددایی هسددتند کدده     

 شدن، آزاد می شوند.

     ،در مددالت هددای پددودری )بددا پایدده سددیمانی( رنددگ پددودر

 روشن تر از آنچه که انتظار می رود، می شود.

مالت های سیمانی، به خصدوص محصدوالت قدوی، آب    

 گریزی زیادی دارند اما کاماًل غیر قابل نفوذ نیستند.

    پددیش از کاشددی کدداری و مددالت ریددزی مندداطق مرطددوب

 و ...(، استفاده از مواد ضد آب توصیه می شود. )حمام

پددیش از کاشددی کدداری کددف هددای صددنعتی و اتوسددرویس   

هدددای خدددودرو، کارخانجدددات مدددواد غدددذایی و ... شدددرایط 

اسددیدی و بددازی مددوثر بددر کاشددی کدداری را بایددد بررسددی  

کددرد. مددواد شددیمیایی کدده بددا کاشددی هددا در تمدداس هسددتند،   

شددند. پددیش از  ممکددن اسددت تددأثیرات نددامطلوبی داشددته با   

مددالت ریددزی بایددد نموندده ای را تسددت کددرد. بدده ویددژه در  

کارخانجات تولید شدیر و محصدوالت لبندی، توصدیه مدی      

شود بایک مشاور برای اطالع از نکدات فندی، مشدورت    

 گردد.

      د. پداک کدردن مدالت بایدد بدا مدواد       مواد تمیز کننده معمولی مانند سفید کننده ها، پاک کننده های آهکی و ... می توانند باعدی تغییدر رندگ سدطح شدون

 مخصوص و مناسب انجام شود.

  



 

 د.اگر مواد مالت به خوبی هم زده نشود و یکنواخت و همگن نباشد، مالت کاری به مشکل خواهد خورد و در نتیجه به آسانی از بندها جدا می شو

 اعی تغییر شکل شده است.در این موارد نباید انتظار عملکرد خوب داشت در حالیکه مالت کاری نادرست ب 

 

          از اتصاالت انبسداطی بایدد اسدتفاده کدرد تدا امکدان جابجدایی هدای

کوچکی که در اثر بارهای مکانیکی و حرارتی، رطوبدت و دمدا   

روی سددطح و زیددر الیدده ایجدداد مددی شددوند، وجددود داشددته باشددد.       

اتصاالت انبساطی باید با توجه بده سیسدتم هدای حرارتدی از کدف      

یی که در معدرض بارهدای سدنگین ترافیکدی     عایق کاری، کف ها

و عبددور و مددرور هسددتند، پهنددای قسددمتهایی کدده در آنهددا کاشددی و   

مواد دیگر، در امتدداد گوشده هدای داخلدی، اتصداالت انبسداطی و       

 ... با هم تماس پیدا می کنند.

           ،اتصاالت انبسداطی بایدد بدا پروفیدل هدا یدا ماسدتیک هدای مناسدب

بدددرای اتصددداالت  RGیدددا  CGعددایق شدددوند. مدددالت هدددای گدددروه  

 انبساطی مناسب نیستند.

در صورتیکه مالت سیمانی با مقدار آب بیش از حد نیاز مخلوط 

شددود، احتمددال خشددک شدددن فددوری و شدددید آب وجددود دارد، بدده     

 خصوص اگر هوا خیلی گرم و خشک باشد.

           حفدره هدای سدنگریزه هدایی کده روی سدطح ایجداد مدی شدوند نیددز

ن را که در بداال توضدیح داده شدد    همان تأثیر نامطلوب خشک شد

 دارند.

 

 

 

 

 

 

 تأثیر شوره زنی:

در صددورت اسددتفاده نادرسددت از مددالت سددیمانی، حفددره هددای جداگاندده و    

سنگریزه هایی روی سطح مالت ایجاد می شوند که باعی تغییر شدکل و  

 رنگ سطح شده و رنگ مالت تیره تر از حد انتظار خواهد شد.

 رای مددالت یددا چسددب باعددی خشددک  اسددتفاده از آب بددیش از حددد بدد

شدن دیر هنگام آب و ایجاد نمک هدای ندامحلول خواهدد شدد )کده      

حاصددل فرآینددد هیدراسددیون سددیمان و آب اسددت( و باعددی شددوره     

 زدن )سفیدک زدن( سطح مالت می شود.

شددوره زدن بددا افددزایش زمددان خشددک شدددن مقدددار آب تشدددید مددی  

 شود.

 افزایش زمان خشدک   شوره زدن گاهی اتفاق می افتد،اما دلیل آن

شدددن آب اسددت. اگددر پددیش از کامددل خشددک شدددن چسددب، مددالت    

ریزی بندها انجام شود، آب گیر مدی افتدد و همدین باعدی افدزایش      

 زمان خشک شدن آب می شود.

      در صورت وجود آب بیش از حد هنگدام مدالت ریدزی از اسدفنم

خیس برای پاک کردن مالت اضافی یا سطح اسدتفاده کنیدد تدا آب    

ه خشددک شددود. افددزایش زمددان خشددک شدددن آب، باعددی   بالفاصددل

 شوره زدن می شود.

  



 

  



 

 



 

 راهکارهای فنی برای کاشی کاری

 خانه راهکار سرمیکس -0

 کاشی کاری روی پالسترهایی سیمانی -2

 کاشی کاری روی کف های سیمانی -3

 کاشی کاری روی کف های صنعتی -1

 ضد آب کردن و کاشی کاری استخرها -0

 ی تراس های استخرهاکاشی کار -6

 ضد آب کردن و کاشی کاری مخازن آب -2

 کاشی کاری نماها )کاشی های سایز بزرگ( -1

 کاشی کاری بالکن ها و تراس ها -9

 کاشی کاری کف های دارای سیستم حرارت از کف -00

 کاشی کاری پنل ها یا پالسترهای سنگ گچی -00

 کاشی کاری روی کاشیهای قبلی -02

 ی روی سطوح رنگ شدهکاشی کار -03

 کاشی کاری روی دیوارهای مکانهای مرطوب و خیس -01

 ضد آب کردن و کاشی کاری کف های مکانهای مرطوب و خیس -00

 کاشی کاری دیوارهای آشپزخانه -06

 کاشی کاری کف های آشپزخانه -02

 

  



 

 خانه راهکار سرمیکس:

 سرمیکس راهکار خانة

 کاشی کاری روی پالسترهای سیمانی .0

 اشی کاری روی کف های سیمانیک .2

 کاشی کاری روی کف های صنعتی .3

 ضد آب کردن و کاشی کاری در استخرها .1

 کاشی کاری تراس های استخرها .0

 ضد آب کردن و کاشی کاری مخازن آب .6

 کاشی کاری نما ) کاشی های سایز بزرگ( .2

 کاشی کاری بالکن ها و تراس ها .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 حرارت تحت های کف کاری کاشی .9

 ی کاری پنل های سنگ گچ یا پالسترهای سنگ گچکاش .00

 کاشی کاری روی کاشی های قبلی .00

 کاشی کاری روی سطوح رنگ شده .02

 کاشی کاری روی دیوارهای مکانهای مرطوب .03

 ضد آب کردن و کاشی کاری کف مکانهای مرطوب .01

 کاشی کاری دیوارهای آشپزخانه .00

 کاشی کاری کف آشپزخانه .06

 



 

 

 انیکاشی کاری روی پالسترهای سیم

 ( پالسترهای سیمانی0

2 )CERMIFILM )پرایمر سینتیتک با پایه رزین( 

3 )CERMIPLUS  چسب کاشی قابل انعطاف پورسلین یا(CERMICOL SUPER )چسب کاشی سرامیک( 

1 )CERMIJOINT 0-3 FLEX  مالت قابل انعطاف دانه نرم( یا( 

1-6 EXTRA CERMIJOINT  یا 

CERMIJOINT 3-10 FLEX ل انعطاف دانه دار()مالت قاب 

0 )CERMINET )تمیز کننده کاشی مایع با پایه اسیدی( 

  

 



 

 آماده سازی سطح:

     کاشددی را روی زیددر الیدده یددا بتددون تددازه نچشددبانید. قبددل از

هفته بدرای خشدک شددن پالسدتر یدا       6کاشی کاری، حداقل 

بتون صبر کنید. به دلیل نرخ باالی جذب آب کاشی کداری  

ی که بین چسدب و پالسدتر ایجداد    دیوار و کشش های مختلف

مددی شددود، اگددر زمددان نهددایی پالسددتر بددرای خشددک شدددن       

 سپری نشود، ترک های مویرگی ایجاد خواهند شد.

  .زیر الیه باید برای یک چسبندگی مناسب، حتمًا تمیز باشد

سطوح باید تمیز و عاری از گرد و خاک، آلودگی، چربدی  

 یا هر نوع مانع دیگری برای چسبندگی باشد.

بعددد از سددفت شدددن صددیقلی شدددن سددطوح و الیدده سددطحی      

)بتون و غیره( باید تمیز کداری انجدام شدود. زیدر الیده بایدد       

کامل، تمیز، یکنواخت بوده و خیلی خشک یا خیس نباشدد.  

 توصیه می شود سطح با آب تحت فشار تمیز شود.

  5متر طول نباید از  2عمیق ترین نقطه مورد نظر باmm 

انحدددراف بیشدددتر، سدددطح را بایدددد بدددا    بیشدددتر باشدددد. بدددرای   

 پالسترهای هم سطح کننده، صاف یکدست کرد.

 انتخاب کاشی ها

 اندازه و نوع کاشی ها طبق توصیه سازندگان انتخاب شود.

 ترکیب محصوالت سرمیکس

 CERMIFILM 

 CERMICOL SUPER 

 CERMIPLUS 

 CERMIJOINT 1-6 EXTRA 

 CERMIJOINT 0-3 FLEX 

 CERMIJOINT 3-10 FLEX 

 CERMINET 

 تکنیک های مصرف

    زیددر الیدده هددای پددر منفددذ را بایددد پددیش از نصددب کاشددی، بددا

CERMIFILM      آمدداده سددازی کددرد. زدن آسددتر، میددزان

جدددذب آب از سدددطح را متدددوازن کدددرده و باعدددی افدددزایش     

سداعت صددبر کنیدد تدا آسدتر خشددک      3چسدبندگی مدی شدود.    

 شود، سپس کار بعدی را انجام دهید.

      بددرای نصددب کاشددی دیددواری پددر( 33*33 ≥منفددذcm )

CERMICOL SUPER      را انتخداب کنیدد. بدرای نصدب

کاشی های پورسلین کم منفذ، کاشی شیشه ای و موزائیدک  

(< 30*60cm از )CERMIPLUS .استفاده کنید 

     آب تمیز را به تدریم ) با مقدار ذکدر شدده در دسدتورالعمل

فنددی محصددول(، بدده پددودر اضددافه کددرده و بدده هددم بزنیددد تددا    

ت شددود. توصددیه مددی شددود بددرای ترکیددب     صدداف و یکدسدد 

بهتر، از دور کند یدک دریدل برقدی بدرای هدم زدن اسدتفاده       

 شود.

 .این خمیر باید به حدی رقیق باشد که از ماله، نریزد 

      ،دقیقدده اسددتراحت داده شددود و     0خمیددر بایددد پددیش از اسددتفاده

 هنگام استفاده دوباره هم زده شود.

  بستر کدار، از مالده   برای به دست آمدن ضخامت مناسب برای

 < مناسب برای چسب استفاده کنیدد )بدرای کاشدی هدای سدایز      

، چسددب را بایددد بدده پشددت کاشددی هددم زد(. کاشددی هددای   33*33

شیشه ای، سنگهای طبیعی و مرمر را بایدد بدا روش دو طرفده    

 چسب زد.

           کاشی ها بایدد در حدین زمدان بداز چسدب نصدب شدده و بدا یدک

شدوند تدا کداماًل بچسدبند.      چرخش کوچک یا لغزانددن فشدار داده  

روی کاشی باید با یک چکدش پالسدتیکی بده آرامدی ضدربه زد      

تا چسب کاماًل زیر آن پخش شدده و بده خدوبی بچسدبد. یکدی از      

کاشددی هددا را بدده عنددوان نموندده امتحددان کنیددد تددا مطمددئن شددوید      

 چسبندگی کافی وجود دارد.

   باید با یک پارچه یا اسفنم مرطوب، چسب اضافی را پدیش از

 خشک شدن از روی کاشی ها و اتصاالت پاک کرد.

        در مددورد کاشددی هددای شددفاف و رنددگ روشددن و سددنگ هددای

طبیعی، باید یک نمونه را امتحدان کدرد و احتمدال لدک شددن و      

سدددایه اندددداختن در آن مشددداهده شدددود. در ایدددن مدددوارد بایدددد از     

 نگ استفاده کرد.رچسبهای سفید 

 ی شدددود بهتدددر شددددن عملکدددرد فندددی چسدددب، توصدددیه مددد    یبدددرا

CERMILATEX    بدده آبددی کدده قددرار اسددت بددا پددودر مخلددوط

واحد آب، از  3)هنگام ترکیب، به جای  3به  0شود، با نسبت 

اسدتفاده شدود(.    CERMILATEXواحدد آب + یدک واحدد     2

، مدی تددوان کاشدی هدایی تدا سددایز     CERMIPLUSبدا افدزودن   

 سانتی متر را هم چسباند. 60*60

 شک شدن چسب انجام شدود.  مالت ریزی باید بعد از زدن و خ

رنگ مالت ممکدن اسدت باعدی رنگدی شددن محتدوای سدیمانی        

 چسب و رنگ آن بشود.

     برای مالت ریزی، با توجه به شرایط مدورد نیداز، از یکدی از

 محصوالت زیر استفاده کنید:

 CERMIJOINT 1-6 EXTRA ،0-3 FLEX 

CERMIJOINT،3-10 FLEX   CERMIJOINT. 

 ی سددیمانی، کدداماًل طبددق دسددتورالعمل  هنگددام اسددتفاده از مالتهددا

درج شده روی بسته بندی یدا دفترچده اطالعدات فندی محصدول      

عمل کنیدد. بدیش تدر از مقددار الزم، آب اضدافه نکنیدد یدا وقتدی         

مخلددوط آمدداده شددد، دوبدداره آن را خددیس نکنیددد. ایددن باعددی مددی   

شود تا مالت ضعیف شود و حفره ها و دانه هایی روی سدطح  

ید، رنگ آن تغییر کند و تیره تر از آنچه کده  مالت به وجود بیا

 هست به نظر بیاید.

        برای کاربرد آسدان تدر و اطمیندان از عملکدرد کامدل محصدول

درجددده  00-20نهدددایی، بایدددد مدددالت را در دمدددای طبیعدددی بدددین 

 سانتی گراد استفاده کرد.

  سدداعت، سددطوح مددالت ریددزی شددده بایددد از نددور   21حددداقل تددا

 بارندگی محافظت شوند. مستقیم خورشید، یخ زدگی،

    ،روز صدبر   00در صورتیکه لکه یا مالت اضافی بداقی ماندد

آغشدته   CERMINETکنید و بعد کاشدی را بدا شدوینده کاشدی     

 کنید تا این بقایا شل شده و از روی کاشی پاک شوند.

 

مان را تضمین می کنیم. همۀ توصیه ها و دستورالعمل های در مرحله تولید، کنترل های اولیه محصول ما انجام شده است. ما ثبات کیفیت محصوالتتوجه: 

مدا تمداس   درج شده در برگه اطالعات فنی به طور کلی بر اساس تجربیات ما است. لطفًا برای سطوح خاصی که در برگه اطالعات فنی لحاظ نشده اند، بدا  

های فندی، بدرای شدرکت مدا محفدوظ اسدت. ایدن کاتدالوگ جدیدد بده            بگیرید. حق به روزرسانی اطالعات این برگه، بدون اعالن قبلی، در صورت ضرورت

 نسخه های قبلی ارجحیت دارد.

  



 

 

 کاشی کاری روی کف های سیمانی

 ( کف سیمانی0

2 )CERMIFILM یک با پایه رزین(ت)پرایمر سینت 

3 )CERMIPLUS  چسب کاشی قابل انعطاف پورسلین یا(CERMICOL SUPER )چسب کاشی سرامیک( 

1 )CERMIJOINT 0-3 FLEX  مالت قابل انعطاف دانه نرم( یا( 

1-6 EXTRA CERMIJOINT  یا 

CERMIJOINT 3-10 FLEX )مالت قابل انعطاف دانه دار( 

CERMIJOINT 2-10 HRC 

0 )CERMINET )تمیز کننده کاشی مایع با پایه اسیدی( 

6 )CERMISIL NS عایق سیلیکونی آنتی باکتریال خنثی 

  

 



 

  آماده سازی سطح:

   بانید. قبدل از کاشدی کداری،    سد کاشی را روی زیرالیه یا بتدون تدازه نچ

زمدان  هفته برای خشدک شددن زیرالیده یدا بتدون صدبر کنیدد.         6حداقل 

خشک شدن در دمای پایین تر، بیشتر و در دمای بداالتر، کمتدر طدول    

 می کشد.

          زیر الیه باید بدرای یدک چسدبندگی مناسدب، حتمدًا تمیدز باشدد. سدطوح

و عاری از گدرد و خداک، آلدودگی، چربدی یدا هدر ندوع مدانع          باید تمیز

بعد از سفت شددن صدیقلی شددن سدطوح      دیگری برای چسبندگی باشد.

و الیه سطحی )بتون و غیره( بایدد تمیدز کداری انجدام شدود. زیدر الیده        

باید کامل، تمیز، یکنواخت بوده و خیلی خشک یا خیس نباشد. توصیه 

 ز شود.می شود سطح با آب تحت فشار تمی

  7متددر طددول نبایددد از  2عمیددق تددرین نقطدده مددورد نظددر بدداmm  بیشددتر

هددم سددطح  محصددوالتباشددد. بددرای انحددراف بیشددتر، سددطح را بایددد بددا  

 ، صاف یکدست کرد.(CERMIFLOOR 3-10کف ) کننده

 انتخاب کاشی ها

 اندازه و نوع کاشی ها طبق توصیه سازندگان انتخاب شود.

 ترکیب محصوالت سرمیکس

 CERMIFILM 

 CERMICOL SUPER 

 CERMIPLUS 

 CERMIJOINT 1-6 EXTRA 

 CERMIJOINT 0-3 FLEX 

 CERMIJOINT 3-10 FLEX 

 CERMINET 

 CERMISIL NS 

 تکنیک های مصرف

          زیددددر الیدددده هددددای پددددر منفددددذ را بایددددد پددددیش از نصددددب کاشددددی، بددددا

CERMIFILM       آمداده سدازی کدرد. زدن آسدتر، میدزان جددذب آب از

سداعت   3ایش چسبندگی می شدود.  سطح را متوازن کرده و باعی افز

 صبر کنید تا آستر خشک شود، سپس کار بعدی را انجام دهید.

 ( 33*33 ≥برای نصب کاشی دیواری پر منفذcm )CERMICOL 

SUPER   ،را انتخاب کنید. برای نصب کاشی های پورسلین کم منفدذ

 CERMIPLUS( از 60cm*30 >کاشدی شیشدده ای و موزائیددک ) 

 استفاده کنید.

 ز را بددده تددددریم ) بدددا مقددددار ذکدددر شدددده در دسدددتورالعمل فندددی  آب تمیددد

محصول(، به پودر اضدافه کدرده و بده هدم بزنیدد تدا صداف و یکدسدت         

شود. توصیه می شود برای ترکیب بهتر، از دور کند یک دریل برقی 

 برای هم زدن استفاده شود.

 .این خمیر باید به حدی رقیق باشد که از ماله، نریزد 

    دقیقدده اسددتراحت داده شددود و هنگدددام     0ز اسددتفاده،  خمیددر بایددد پددیش ا

 استفاده دوباره هم زده شود.

   برای به دست آمدن ضخامت مناسب برای بستر کار، از ماله مناسدب

، چسدب  33*33 < برای چسب استفاده کنید )برای کاشی هدای سدایز   

را باید به پشت کاشی هم زد(. کاشی های شیشه ای، سدنگهای طبیعدی   

 ید با روش دو طرفه چسب زد.و مرمر را با

         کاشی ها باید در حین زمان بداز چسدب نصدب شدده و بدا یدک چدرخش

کوچک یا لغزاندن فشار داده شوند تا کداماًل بچسدبند. روی کاشدی بایدد     

با یک چکش پالستیکی بده آرامدی ضدربه زد تدا چسدب کداماًل زیدر آن        

ه پخش شده و بده خدوبی بچسدبد. یکدی از کاشدی هدا را بده عندوان نموند         

 امتحان کنید تا مطمئن شوید چسبندگی کافی وجود دارد.

   باید با یک پارچه یا اسفنم مرطوب، چسب اضافی را پیش از خشدک

 شدن از روی کاشی ها و اتصاالت پاک کرد.

   در مورد کاشی های شفاف و رنگ روشن و سنگ های طبیعی، بایدد

در آن یک نمونه را امتحان کرد و احتمدال لدک شددن و سدایه اندداختن      

 مشاهده شود. در این موارد باید از چسبهای سفید زنگ استفاده کرد.

 بهتددددر شدددددن عملکددددرد فنددددی چسددددب، توصددددیه مددددی شددددود        یبددددرا

CERMILATEX     به آبی که قرار است با پودر مخلدوط شدود، بدا

واحدد آب   2واحدد آب، از   3)هنگام ترکیب، بده جدای    3به  0نسبت 

ا افددددزودن اسددددتفاده شددددود(. بدددد  CERMILATEX+ یددددک واحددددد  

CERMIPLUS سددانتی  60*60، مددی تددوان کاشددی هددایی تددا سددایز

 متر را هم چسباند.

       .مددالت ریددزی بایددد بعددد از زدن و خشددک شدددن چسددب انجددام شددود

رنگ مالت ممکن است باعی رنگی شدن محتوای سیمانی چسب و 

 رنگ آن بشود.

       بددرای مددالت ریددزی، بددا توجدده بدده شددرایط مددورد نیدداز، از یکددی از

 ر استفاده کنید:محصوالت زی

CERMIJOINT 1-6 EXTRA ،0-3 FLEX 

CERMIJOINT،3-10 FLEX   CERMIJOINT. 

    هنگددام اسددتفاده از مالتهددای سددیمانی، کدداماًل طبددق دسددتورالعمل درج

شده روی بسته بندی یا دفترچه اطالعات فندی محصدول عمدل کنیدد.     

، بیش تر از مقدار الزم، آب اضافه نکنید یا وقتدی مخلدوط آمداده شدد    

دوباره آن را خیس نکنید. این باعی می شود تا مالت ضدعیف شدود   

و حفره ها و دانه هایی روی سطح مالت بده وجدود بیایدد، رندگ آن     

 تغییر کند و تیره تر از آنچه که هست به نظر بیاید.

   ،برای کاربرد آسان تر و اطمینان از عملکرد کامل محصول نهدایی

درجدده سددانتی گدددراد    00-20بایددد مددالت را در دمددای طبیعددی بددین      

 استفاده کرد.

  ساعت، سطوح مالت ریدزی شدده بایدد از ندور مسدتقیم       21حداقل تا

 خورشید، یخ زدگی، بارندگی محافظت شوند.

  ،روز صبر کنید و  00در صورتیکه لکه یا مالت اضافی باقی ماند

آغشدته کنیدد تدا ایدن      CERMINETبعد کاشدی را بدا شدوینده کاشدی     

 روی کاشی پاک شوند. بقایا شل شده و از

  ،اتصاالت انبساطی امکان جابجایی های جزئی در اثر تغییرات دما

رطوبت و بارهای مکانیکی و حرارتدی را روی سدطح و زیدر الیده     

فراهم می کند. اتصاالت انبساطی باید با توجه به سیستم های انتقدال  

حرارت و عایق ها، کف های در معرض بارهدای ترافیکدی سدنگین    

و مرور، پهنای محل مورد نظر، در قسدمت اتصدال کاشدی    و عبور 

با سایر مصالح در امتداد گوشه های داخلی، اتصاالت موجود و در 

جاهایی که نوع مصالح زمینه متفاوت اسدت، تهیده شدوند. همدانطور     

کدده در بدداال گفتدده شددد، اتصدداالت انبسدداطی فشددارهای وارد شددده بددین   

جددذب مددی کننددد و در  مصددالح متفدداوت را بددا ظرفیددت هددای مختلفددی   

 نتیجه مانع تغییر شکل کف یا پوشش میشوند.

        از هددیچ روکددش یددا پوششددی بددرای محددل هددای انبسدداط و اتصدداالت

انبساطی سازه های ساختمان ها نباید استفاده شدود. ایدن محدل هدا را     

 باید با پروفیل ها  یا ماستیک های مناسب، عایق کرد.

 کف، باید اتصاالت  در صورت وجود اتصاالت انبساطی قبلی روی

مصنوعی درست کرد. پس از گذاشتن پوشدش، بایدد اتصداالت سدرد     

)بدرای   4m*4mرا روی الیه کدف در فضدای چهدار گدوش حدداقل      

 کار گذاشت. 1cm(، با حداقل عمق 8m*8mکاشی های بزرگ 

می تدوان از بتدون بدر بدرای ایجداد ایدن اتصداالت اسدتفاده کدرد. اگدر           

باشددد، بایددد اتصدداالت   4m*4mفضددای مددورد نیدداز کوچددک تددر از   

 انبساطی را به شکل )+( در محل مورد نظر کار گذاشت. 

اگر امکان این کار وجود نداشت، باید اتصداالت انبسداطی را درون   

سددتون هددا کددار کددرد. ایددن اتصدداالت مصددنوعی فشددار ایجدداد شددده بدده   

 واسطه جابجایی های سازه های ساختمانی را از بین خواهند برد.

 10-6بسدداطی بایددد حددداقل پهنددای معددادل  اتصدداالت انmm  در امتددداد

گوشه های داخلی )تقاطع دیوارهدا و کدف( داشدته باشدند. ایدن قدانون       

 باید رعایت شود و حاشیه ها نیز به هنگام کاشی کاری لحاظ شوند.

 CERMISIL NS       عددایقی اسددت کدده مددی توانددد بددرای پددر کددردن

 اتصاالت انبساطی نیز مورد استفاده قرار بگیرد.

هدای  در مرحله تولید، کنترل های اولیه محصول ما انجام شده است. ما ثبات کیفیت محصدوالتمان را تضدمین مدی کندیم. همدۀ توصدیه هدا و دسدتورالعمل         توجه: 

د، بدا مدا تمداس    درج شده در برگه اطالعات فنی به طور کلی بر اساس تجربیات ما است. لطفًا بدرای سدطوح خاصدی کده در برگده اطالعدات فندی لحداظ نشدده اند          

نسدخه  بگیرید. حق به روزرسانی اطالعات این برگه، بدون اعالن قبلی، در صورت ضرورت های فنی، برای شرکت ما محفوظ است. ایدن کاتدالوگ جدیدد بده     

  های قبلی ارجحیت دارد.



 

 

 کاشی کاری روی کف های صنعتی

 ( کف سیمانی0

2 )CERMIFILM )پرایمر سینتیتک با پایه رزین( 

3 )CERMIPLUS  )چسب کاشی قابل انعطاف پورسلین(CERMIPLUS XL .)چسب کاشی قابل انعطاف بسیار قوی( 

1 )CERMIJOINT EPOSOL )مالت رزین اپوکسی( 

0 )CERMITHANE )ماستیک پرکننده اتصال پلی پورتان یک قسمتی( 

  

 



 

 آماده سازی سطح

 ی کاری، بانید. قبل از کاشسکاشی را روی زیرالیه یا بتون تازه نچ

زمدان  هفته برای خشک شدن زیرالیه یا بتون صبر کنیدد.   6حداقل 

خشددک شدددن در دمددای پددایین تددر، بیشددتر و در دمددای بدداالتر، کمتددر  

 طول می کشد.

   زیر الیه باید برای یک چسبندگی مناسب، حتمًا تمیز باشد. سدطوح

باید تمیز و عاری از گرد و خاک، آلودگی، چربی یا هر نوع مدانع  

بعددد از سددفت شدددن صددیقلی شدددن     بددرای چسددبندگی باشددد.  دیگددری 

سطوح و الیه سطحی )بتون و غیره( باید تمیدز کداری انجدام شدود.     

زیر الیه باید کامل، تمیز، یکنواخت بدوده و خیلدی خشدک یدا خدیس      

 نباشد. توصیه می شود سطح با آب تحت فشار تمیز شود.

  7متدر طدول نبایدد از     2عمیق ترین نقطه مورد نظر باmm   بیشدتر

هدم سدطح    محصدوالت باشد. برای انحراف بیشتر، سطح را بایدد بدا   

 ، صاف یکدست کرد.(CERMIFLOOR 3-10کف ) کننده

 انتخاب کاشی ها

≥)ندرخ جدذب آب:    cm 20*20کاشی پورسلین  ( طبدق توصدیه   % 0.50

 سازنده

 ترکیب محصوالت سرمیکس

 CERMIFILM 

 CERMIPLUS 

 CERMIPLUS XL 

 CERMIJOINT EPOSOL 

 CERMITHANE 

 تکنیک های مصرف

     در کاشددی کدداری مکددان هددای صددنعتی بایددد از محصددوالت مناسددب

برای این محیط ها و جابجایی ها )انبسداط و جمدع شددگی کدف( کده      

 ناشی از تاثیرات حرارتی و مکانیکی هستند استفاده کرد.

    زیددددر الیدددده هددددای پددددر منفددددذ را بایددددد پددددیش از نصددددب کاشددددی، بددددا

CERMIFILM  .زدن آسددتر، میددزان جددذب آب آمدداده سددازی کددرد

 3از سطح را متوازن کدرده و باعدی افدزایش چسدبندگی مدی شدود.       

ساعت صبر کنید تا آسدتر خشدک شدود، سدپس کدار بعددی را انجدام        

 دهید.

    بعددد از کنتددرل تونالیتدده و درجدده بندددی کاشددی هددا، مددی تددوان کاشددی

یدا   CERMIPLUSکاری را انجام داد. برای نصب کاشدی هدا از   

CERMIPLUS XL .را انتخاب کنید 

      آب تمیددز را بدده تدددریم ) بددا مقدددار ذکددر شددده در دسددتورالعمل فنددی

محصول(، به پودر اضافه کرده و به هم بزنید تا صاف و یکدسدت  

شود. توصیه می شدود بدرای ترکیدب بهتدر، از دور کندد یدک دریدل        

 برقی برای هم زدن استفاده شود.

  ،داده شددود و هنگددام دقیقدده اسددتراحت  3خمیددر بایددد پددیش از اسددتفاده

 استفاده دوباره هم زده شود.

    بددرای بدده دسددت آمدددن ضددخامت مناسددب بددرای بسددتر کددار، از مالدده

. بدرای عملکدرد بهتدر، مالده هدای      مناسب برای چسدب اسدتفاده کنیدد   

 توصیه می شود.  E10یا   U9نوع 

  کاشی ها باید در حین زمان باز چسب نصب شده و با یک چرخش

داده شدوند تدا کداماًل بچسدبند. روی کاشدی       کوچک یا لغزانددن فشدار  

باید با یدک چکدش پالسدتیکی بده آرامدی ضدربه زد تدا چسدب کداماًل          

زیددر آن پخددش شددده و بدده خددوبی بچسددبد. یکددی از کاشددی هددا را بدده      

عنوان نمونده امتحدان کنیدد تدا مطمدئن شدوید چسدبندگی کدافی وجدود          

 دارد.

      در مورد کاشی های شفاف و رندگ روشدن و سدنگ هدای طبیعدی ،

باید یک نمونه را امتحان کرد و احتمال لدک شددن و سدایه اندداختن     

نددگ ردر آن مشدداهده شددود. در ایددن مددوارد بایددد از چسددبهای سددفید    

 استفاده کرد.

       برای جلوگیری از آب گرفتگی، بده خصدوص در فضداهای بداز و

در امتدداد   %3محیط های خیس، باید هم سدطح سدازی را بدا شدیب     

  چاه فاضالب انجام داد.

         6مالت ریدزی را بایدد بعدد از زدن و خشدک شددن چسدب )حدداقل 

 ساعت( انجام داد.

  بددرای مددالت ازCERMIJOINT EPOSOL   اسددتفاده کنیددد کدده

پایه پروکسی دوقسمتی دارد، بهداشتی و مقاوم در مقابدل خدوردگی   

و مواد شیمیایی اسدت. کدف هدای صدنعتی را از تداثیرات شدیمیایی،       

 عرض آن هستند محافظت می کنند.فیزیکی و مکانیکی که در م

       هنگدام اسدتفاده از مالتهدای سددیمانی، کداماًل طبدق دسددتورالعمل درج

شده روی بسته بندی یا دفترچه اطالعات فنی محصول عمدل کنیدد.   

بیش تر از مقدار الزم، آب اضافه نکنید یا وقتی مخلوط آمداده شدد،   

ف شود دوباره آن را خیس نکنید. این باعی می شود تا مالت ضعی

و حفره ها و دانه هایی روی سطح مالت به وجود بیایدد، رندگ آن   

بدرای کداربرد    تغییر کند و تیره تر از آنچه که هست بده نظدر بیایدد.   

آسان تر و اطمینان از عملکرد کامل محصول نهایی، باید مالت را 

 درجه سانتی گراد استفاده کرد. 20در دمای طبیعی بین 

  یدددزی شدددده بایدددد از ندددور مسدددتقیم  سددداعت، سدددطوح مدددالت ر 21تدددا

کدف هدایی بدا بدار       خورشید، یدخ زدگدی، بارنددگی محافظدت شدوند.     

سدداعت و کددف هددای تحددت  21ترافیکددی و عبددور و مددرور سددنگین، 

سداعت بعدد از خشدک شددن بدرای مرحلده بعدد         22فشار بارسنگین 

 آماده هستند

    اتصدداالت انبسدداطی امکددان جابجددایی هددای جزئددی در اثددر تغییددرات

وبت و بارهای مکانیکی و حرارتی را روی سطح و زیدر  دما، رط

الیه فراهم می کند. اتصاالت انبساطی باید با توجه بده سیسدتم هدای    

انتقال حرارت و عایق ها، کف های در معدرض بارهدای ترافیکدی    

سنگین و عبور و مرور، پهنای محل مورد نظر، در قسمت اتصال 

اخلددی، اتصدداالت  کاشددی بددا سددایر مصددالح در امتددداد گوشدده هددای د    

موجددود و در جاهددایی کدده نددوع مصددالح زمیندده متفدداوت اسددت، تهیدده 

شوند. همانطور که در باال گفته شد، اتصداالت انبسداطی فشدارهای    

وارد شده بین مصالح متفاوت را با ظرفیت های مختلفی جذب مدی  

 کنند و در نتیجه مانع تغییر شکل کف یا پوشش میشوند.

   ی محددل هددای انبسدداط و اتصدداالت   از هددیچ روکددش یددا پوششددی بددرا

انبساطی سازه های ساختمان ها نباید استفاده شود. این محدل هدا را   

 باید با پروفیل ها  یا ماستیک های مناسب، عایق کرد.

     در صدددورت وجددددود اتصددداالت انبسدددداطی قبلدددی روی کددددف، بایددددد

اتصدداالت مصددنوعی درسددت کددرد. پددس از گذاشددتن پوشددش، بایددد       

ه کددف در فضددای چهددار گددوش حددداقل  اتصدداالت سددرد را روی الیدد 

4m*4m  بددرای کاشددی هددای بددزرگ(8m*8m بددا حددداقل عمددق ،)

1cm .کار گذاشت 

می توان از بتون بدر بدرای ایجداد ایدن اتصداالت اسدتفاده کدرد. اگدر         

باشددد، بایددد اتصدداالت  4m*4mفضددای مددورد نیدداز کوچددک تددر از  

 انبساطی را به شکل )+( در محل مورد نظر کار گذاشت. 

کان این کار وجود نداشت، باید اتصاالت انبساطی را درون اگر ام

سددتون هددا کددار کددرد. ایددن اتصدداالت مصددنوعی فشددار ایجدداد شددده بدده  

 واسطه جابجایی های سازه های ساختمانی را از بین خواهند برد.

       10-6اتصاالت انبسداطی بایدد حدداقل پهندای معدادلmm   در امتدداد

داشدته باشدند. ایدن قدانون      گوشه های داخلی )تقاطع دیوارها و کف(

بایددد رعایددت شددود و حاشددیه هددا نیددز بدده هنگددام کاشددی کدداری لحدداظ    

 شوند.

 CERMITHANE   عدددایقی اسدددت کددده مدددی تواندددد بدددرای پرکدددردن

 اتصاالت انبساطی نیز مورد استفاده قرار بگیرد.

 

تمان را تضمین می کنیم. همۀ توصیه ها و دستورالعمل های در مرحله تولید، کنترل های اولیه محصول ما انجام شده است. ما ثبات کیفیت محصوالتوجه: 

مدا تمداس   درج شده در برگه اطالعات فنی به طور کلی بر اساس تجربیات ما است. لطفًا برای سطوح خاصی که در برگه اطالعات فنی لحاظ نشده اند، بدا  

رت های فندی، بدرای شدرکت مدا محفدوظ اسدت. ایدن کاتدالوگ جدیدد بده           بگیرید. حق به روزرسانی اطالعات این برگه، بدون اعالن قبلی، در صورت ضرو

 نسخه های قبلی ارجحیت دارد.

  



 

 
 ضد آب کردن و کاشی کاری استخرها

 پوستۀ استخر -0

2- CERMIMORTAR 2-10  + )صاف کننده سطح و مالت مخصوص ترمیم(CERMILATEX افزودنی قوی 

3- CERMIFILM )پرایمر با پایه رزین سینتتیک( 

1- CERMIPROOF FF )ماده ضد آب با پایه سیمانی و کاماًل ارتجاعی، دو قسمتی( 

 نوار ارتجاعی -0

6- CERMIPOOL )چسب قوی برای کاشی های استخر( 

2- CERMIJOINT 2-10 HRC  مالت قابل انعطاف، مخصوص با پایه سیمانی( یا(CERMIJOINT EPOSOL  مالت با(

 پایه رزین اپوکسی(

                         
1- CERMINET )ماده تمیز کننده کاشی، مایع با پایه اسیدی( 

9- CERMISIL NS )عایق سیلیکونی آنتی باکتریال خنثی( 
 

  



 

 آماده سازی سطح

        طراحی و ساخت استخر باید بدا توجده بده مدورد اسدتفاده نهدایی

آن انجام شود و اینکار برای حذف مشکالت احتمالی که ممکن 

کار به وجود بیاید ضروری است. ابعاد، عمق و  است در حین

سیستم سر ریز را باید بر اسداس کداربرد نهدایی و ندوع اسدتخر      

طراحدددی شدددود و محاسدددبات آمددداری و طدددرح هدددای تاسیسدددات    

 مکانیکی باید بر همین اساس انجام شود.

           اگر قدرار اسدت از یدک سیسدتم سدر ریدز اسدتفاده شدود، مخدزن

مسداحت اسدتخر،    00/0معدادل   متعادل کننده را بایدد بدا حجمدی   

داشته باشد که آب سرریز شونده، پیش از ورود به فیلتدر حفدظ   

 می شود.

  اگر قرار است از یک سیستم سرریز استفاده شود، باید بین لبه

درصدددی وجددود  0اسدتخر و کانددال سددرریز شددونده، یددک شددیب  

داشته باشد. الزم است محل دسدتگیره هدا و سدایر اجدزای غیدر      

ر طبددق شددیب، نصددب شددوند تددا سددر ریزهددای آب   لغزنددده اسددتخ

 استخر در همه طرف یکسان باشد. 

    بانید. قبدل از کاشدی   سد کاشی را روی زیر الیه یدا بتدون تدازه نچ

هفته برای خشک شدن پالسدتر یدا بتدون صدبر      6کاری، حداقل 

کنید. به دلیل نرخ باالی جذب آب کاشی کداری دیدوار و کشدش    

ایجاد می شود، اگر زمان  های مختلفی که بین چسب و پالستر

نهددایی پالسددتر بددرای خشددک شدددن سددپری نشددود، تددرک هددای       

 مویرگی ایجاد خواهند شد.

           .زیدر الیده بایدد بدرای یدک چسدبندگی مناسدب، حتمدًا تمیدز باشددد

سطوح باید تمیز و عاری از گدرد و خداک، آلدودگی، چربدی یدا      

بعدد از سدفت شددن     هر نوع مانع دیگری برای چسبندگی باشدد. 

شدن سطوح و الیده سدطحی )بتدون و غیدره( بایدد تمیدز        صیقلی

کاری انجام شود. زیر الیه باید کامل، تمیدز، یکنواخدت بدوده و    

خیلی خشک یا خیس نباشد. توصیه می شود سطح با آب تحدت  

 فشار تمیز شود.

  5متددر طددول نبایددد از  2عمیددق تددرین نقطدده مددورد نظددر بدداmm 

بایدد بدا پالسدترهای    بیشتر باشد. برای انحراف بیشتر، سطح را 

 هم سطح کننده، صاف یکدست کرد.

 انتخاب کاشی ها 

 .اندازه و نوع کاشی ها طبق توصیه سازندگان انتخاب شود 

 ترکیب محصوالت سرمیکس 

 CERMIMORTAR 2-10   

 CERMIFILM   

 CERMIPOOL 

 CERMILATEX  

 CERMIPROOF FF 

 CERMIJOINT EPOSOL  

  CERMIJOINT 2-10 HRC  

  CERMISIL NS  

 CERMINET 

 تکنیک های مصرف 

   کلیددده اتصددداالت هیددددرولیک، لولددده هدددای تخلیددده، آرماتورهدددای

نورپردازی، فاضالب و شیرآالت بایدد در حدین سداخت پوسدته     

استخر، کار گذاشته شوند. دیوار پنل پوسدته بایدد پدیش از اتمدام     

 کار بتون و بعد از رفع نقص ها، کار شود.

  باید پدر از آب شدود   پیش از شروع کاشی کاری، پوسته استخر

روز بماند تا محدل هدای نشسدتی مشدخص شدود. محدل        2-00و 

نشستی باید با محصول مناسدب، تدرمیم شدود. سدپس بایدد عدایق       

 ضد آب را پیش از شروع کاشی کاری، استفاده کرد.

       ،کیلدددوگرم  20بدددرای تدددرمیم پالسدددتر کدددردن سدددطوح پوسدددتر

CERMIMORTAR 2-10  لیتددددددددددددر از  2بددددددددددددا

CERMILATEX  تر آب تمیدز مخلدوط شدود تدا خمیدر      لی 1و

یکنواخت و همگنی به دست بیاید. توصیه می شود از دور کند 

دقیقده   0دریل برقی برای ترکیب استفاده شدود. ایدن خمیدر بایدد     

پیش از استفاده استراحت کندد و هنگدام اسدتفاده دوبداره هدم زده      

 شود.

   بایدد ازCERMIMORTAR 2-10     2بدا حدداکثر ضدخامت 

فاده کدرد. پالسدتر بدا توجده بده دسدتورالعمل روی       میلی متر اسدت 

بسته بندی و برگه مشخصات فنی محصدول، اسدتفاده شدود. در    

هفتده صدبر کدرد تدا      6مورد تکمیدل پالسدتر سدطح، حدداقل بایدد      

 الیه نهایی آن کاماًل خشک شود.

    ضد آب کردن استخر را بایدد بداCERMIPROOF FF  کده ،

و دو قسمتی است، انجدام  ماده ضد آب ارتجاعی با  پایه سیمان 

 داد.

     زیدددددر الیددددده هدددددای پدددددر منفدددددذ را بایدددددد پدددددیش از اسدددددتفاده از

CERMIPROOF FF بدددا ،CERMIFILM  .آسدددتر کدددرد

زدن آستر، میزان جذب آب از سطح را متوازن کرده و باعدی  

ساعت صبر کنید تا آستر خشک  3افزایش چسبندگی می شود. 

 شود، سپس کار بعدی را انجام دهید.

  دو قسددمتCERMIPROOF FF  را بددا هددم مخلددوط کنیددد تددا

 خمیر یکنواخت و همگنی به دست بیاید.

     بهتددر اسددت از دور کنددد دریددل برقددی بددرای هددم زدن بهتددر ایددن

دقیقدده پددیش از مصددرف     3مخلددوط اسددتفاده شددود. خمیددر بایددد      

 استراحت کند و هنگام مصرف دوباره هم زده شود.

 CERMIPROOF FF      یدددا  بایددد بددا اسددتفاده از بددرس سددفت

کلیدددوگرم در متدددر مربدددع  0/0غلتددک رندددگ بدددا نسدددبت حدددداقل  

میلی متری روکش( زده شدود. بایدد آن    0)متناسب با ضخامت 

را به طور یکنواخت روی سطح پخش کرد و از تطبیدق کامدل   

 غلتک یا برس در هر بار تکرار، اطمینان حاصل کرد.

       2-3دو روکش توصیه می شود تدا حدداقل یدک ضدخامت کلدی 

حاصددل شددود. روکددش دوم بایددد بالفاصددله بعددد از    میلددی متددری

سددداعت بعدددد( زده شدددود.  6خشدددک شددددن روکدددش اول )حددددود 

روکش دوم را با زوایای مناسب بدا روکدش اول بزنیدد تدا جدای      

خالی باقی نماند )توصیه می شود اگدر جهدت زدن روکدش اول    

 افقی بوده است، روکش دوم در جهت عمودی زده شود(.

 نه نشتی آب در اتصاالت سرد )گوشه برای جلوگیری از هرگو

هددای داخلددی(، بایددد از نددوار ارتجدداعی یددا شددبکه تقویددت کننددده      

مقدداوم بدده مددواد قلیددایی اسددتفاده کددرد. روکددش اول ضددد آب بایددد   

وقتی هنوز خیس است، با توجه به توصیه سازنده تقویت شود. 

بعد از خشک شدن روکش اول، روکش دوم نیز به شرح فدوق  

ایددددی کدددده بایددددد عددددایق کدددداری شددددوند )ماننددددد  زده میشددددود. اجز

آرماتورهددای نددورپردازی، لولدده هددای تخلیدده، فاضددالب هددا و       

شیرآالت( را باید با محلول های عایق ضدد آب مناسدب، عدایق    

 کرد.

  کددار روی سددطوح خیلددی گددرم و در هددوای آفتددابی توصددیه نمددی

شود. در اثدر جمدع شددن ناگهدانی ممکدن اسدت تدرک خدوردگی         

 اتفاق بیفتد.

 نصب کاشی ها از  برایCERMIPOOL .استفاده کنید 

     آب تمیز را به تدریم ) با مقدار ذکر شدده در دسدتورالعمل فندی

محصددول(، بدده پددودر اضددافه کددرده و بدده هددم بزنیددد تددا صدداف و  

یکدست شود. توصیه می شود برای ترکیب بهتدر، از دور کندد   

 یک دریل برقی برای هم زدن استفاده شود.

  نصددب بدداCERMIPOOL :رای بدده دسددت آمدددن ضددخامت   بدد

مناسب برای بسدتر کدار، از مالده مناسدب بدرای چسدب اسدتفاده        

کاشی ها بایدد در حدین زمدان بداز چسدب نصدب شدده و بدا         . کنید

یددک چددرخش کوچددک یددا لغزاندددن فشددار داده شددوند تددا کدداماًل        

بچسددبند. روی کاشددی بایددد بددا یددک چکددش پالسددتیکی بدده آرامددی   

ش شده و به خوبی بچسبد. ضربه زد تا چسب کاماًل زیر آن پخ

یکدی از کاشدی هدا را بده عندوان نمونده امتحدان کنیدد تدا مطمددئن          

در مورد کاشدی هدای شدفاف     شوید چسبندگی کافی وجود دارد.

و رنگ روشن و سنگ های طبیعی، باید یک نمونه را امتحان 

کرد و احتمال لدک شددن و سدایه اندداختن در آن مشداهده شدود.       

 نگ استفاده کرد.ربهای سفید در این موارد باید از چس

   چسب های اضافه را باید پیش از خشک شدن با یک پارچه یدا

 اسفنم مرطوب از روی کاشیها پاک کرد.

 .مالت ریزی باید بعد از زدن و خشک شدن چسب انجام شود 



 

    بدددددددددرای مدددددددددالت ریدددددددددزی، ازCERMIEPOSOL  یدددددددددا

CERMIJOINT 2-10 HRC   متناسب با شرایط فنی مدورد

کنید. این محصوالت آب گریزی و مقاومت نسدبت   نیاز استفاده

به مواد شیمیایی را که ممکن است برای بهداشتی شددن آب بده   

 آن اضافه شده باشد، افزایش می دهند.

    هنگددام اسددتفاده از مالتهددای سددیمانی، کدداماًل طبددق دسددتورالعمل

درج شده روی بسته بندی یدا دفترچده اطالعدات فندی محصدول      

د آسان تر و اطمیندان از عملکدرد کامدل    عمل کنید. برای کاربر

 00-20محصددول نهددایی، بایددد مددالت را در دمددای طبیعددی بددین  

 درجه سانتی گراد استفاده کرد.

    هنگام استفاده از مالتهای سیمانی، بیش تدر از مقددار الزم، آب

اضددافه نکنیددد یددا وقتددی مخلددوط آمدداده شددد، دوبدداره آن را خددیس   

ضدعیف شدود و حفدره هدا و     نکنید. این باعی می شود تا مدالت  

دانه هایی روی سطح مالت به وجود بیاید، رنگ آن تغییر کند 

 و تیره تر از آنچه که هست به نظر بیاید.

        برای کاربرد آسدان تدر و اطمیندان از عملکدرد کامدل محصدول

درجددده  00-20نهدددایی، بایدددد مدددالت را در دمدددای طبیعدددی بدددین  

 سانتی گراد استفاده کرد.

  سددطوح مددالت ریددزی شددده بایددد از نددور   سدداعت، 21حددداقل تددا

 مستقیم خورشید، یخ زدگی، بارندگی محافظت شوند.

    در صورت وجود هر گونه مالت اضافی یا لکه بعدد از مدالت

کدده تمیددز   CERMINETروز صددبر کددرده و از   00کدداری، 

کننده کاشی است و ایدن مدواد سدفت را شدل مدی کندد تدا کنددن و         

 نمایید.پاک کردن آنها راحت شود استفاده 

  اتصاالت انبساطی امکان جابجایی های جزئی در اثر تغییرات

دما، رطوبت و بارهای مکانیکی و حرارتدی را روی سدطح و   

زیددر الیدده فددراهم مددی کنددد. اتصدداالت انبسدداطی بایددد در قسددمت    

اتصددال کاشددی بددا سددایر مصددالح در امتددداد گوشدده هددای داخلددی،  

ینده متفداوت   اتصاالت موجود و در جاهایی که نوع مصدالح زم 

اسددت، تهیدده شددوند. همددانطور کدده در بدداال گفتدده شددد، اتصدداالت    

انبساطی فشارهای وارد شده بین مصالح متفاوت را با ظرفیت 

های مختلفی جذب می کنند و در نتیجه مانع تغییر شکل کف یا 

بایددد بددا پروفیددل هددا  یددا   را اتصدداالت انبسدداطی پوشددش میشددوند.

ت هدای سدیمانی بددرای   مدال  ماسدتیک هدای مناسدب، عدایق کددرد.    

 مناسب نیستند. اتصاالت انبساطی

  نقداط اتصدال بده عرشده و پوسدته       را در اتصاالت انبساطیباید

 استخر کار گذاشت.

         اجزایدددی کددده بایدددد عدددایق کددداری شدددوند )مانندددد آرماتورهدددای

نورپردازی، لوله های تخلیه، فاضالب ها و شیرآالت( را بایدد  

 ، عایق کرد. CERMISIL NSبا 

  اسددتیک از مCERMITHANE   بددرای پددر کددردن  مددی تددوان

 کرد. اتصاالت انبساطی نیز استفاده

     ،پددیش از پددر کددردن اسددتخر بددا آب، بعددد از اتمددام کاشددی کدداری

 روز صبر کنید. 2حداقل 

      نددرخ هددای پددر کددردن و تخلیدده آب اسددتخر را بایددد بددا توجدده بدده

مشخصدددات فندددی تعیدددین کدددرد. بایدددد بددده ندددرخ حدددرارت آب در    

 20/0تدددی توجددده کددرد، یدددک ندددرخ حدددرارت  اسددتخرهای حرار 

درجه سانتی گدراد در سداعت بایدد وجدود داشدته باشدد. سدرعت        

بیشتر از نرخ مشخص شده، مشکالت انبسداطی و تغییدر شدکل    

 در پوشش ها را به وجود می آورد.

 توصیه های فنی 

   بددرای جلددوگیری از هرگوندده سددقوط کاشددی در کددف اسددتخر در

و جلدوگیری از جابجدایی   یک یا دو سدال بعدد از کاشدی کداری،     

کاشددی هددا در نتیجدده ایددن سددقوط هددا، بایددد از مددواد پددر کننددده در   

پشددت دیددواره هددای سددخت اسددتخر اسددتفاده کددرد و فوندانسددیون     

بتددونی را بایددد بدده حددد کددافی فشددرده کددرد. در غیددر اینصددورت،   

احتمال سقوط کاشی ها و ترک خوردگی در اطراف کاشی هدا  

 ا وجود دارد.و پوسته استخر یا خرد شدن آنه

        اگددر اسددتخر روی زمددین یددا کددف درسددت شددده اسددت، احتمددال

جابجددایی آب )نشسددت آب( از بیددرون بدده درون پوسددته اسددتخر   

 وجود دارد که باید حتمًا از آن جلوگیری کرد.

  باید کاماًل مراقب چراغ هایی که درون استخر نصب می شوند

د. اگددر بددود. حتمددًا بایددد از عددایق مناسددب بددرای آنهددا اسددتفاده کددر 

سیستمی آسیب ببیندد، بده علدت نقداط ضدعف مربدوط بده نشسدت         

 آب است.

   در تددراس هددای اسددتخر، بایددد دقددت کددرد کدده حتمددًا از اتصدداالت

انبساطی برای روکش ها،در حین نصب کاشی استفاده کرد که 

بستگی به محل سدتون هدا و تیدرک هدا دارد. اگدر اسدتخر روی       

طی بدرای روکدش هدا،    زمین قرار دارد، باید از اتصاالت انبسا

 استفاده کرد. 10mبا فواصل 

     توصیه اکید می شود که اتصاالت انبسداطی درون اسدتخر کدار

گذاشددته نشددود تددا از هددر گوندده نشسددت احتمددالی آب در تددراس      

استخر و نقاط اتصال درون استخر جلوگیری شدود. اسدتفاده از   

محلول های پروفیل مناسب یا ماستیک هدای پرکنندده مقداوم بده     

یرات آب استخر برای اتصاالت انبساطی توصدیه مدی شدود.    تأث

ماستیک های پلی پورتان برای اتصاالت انبساطی توصیه مدی  

 شود.

 .لطفًا برای جزئیات بیشتر با خدمات فنی تماس بگیرید 

 

 

ی کنیم. همدۀ توصدیه هدا و دسدتورالعمل هدای      توجه: در مرحله تولید، کنترل های اولیه محصول ما انجام شده است. ما ثبات کیفیت محصوالتمان را تضمین م

مدا تمداس   درج شده در برگه اطالعات فنی به طور کلی بر اساس تجربیات ما است. لطفًا برای سطوح خاصی که در برگه اطالعدات فندی لحداظ نشدده اندد، بدا       

شرکت ما محفوظ است. این کاتالوگ جدید به نسخه  بگیرید. حق به روزرسانی اطالعات این برگه، بدون اعالن قبلی، در صورت ضرورت های فنی، برای

 های قبلی ارجحیت دارد.

  



 

 

 
 کاشی کاری تراس های استخرها

 ( بتون0

 ( نوار ارتجاعی1

2 )CERMIFILM )پرایمر با پایه رزین سینتتیک( 

3 )CERMIPROOF FF )ماده ضد آب با پایه سیمانی و کاماًل ارتجاعی، دو قسمتی( 

0 )CERMIPLUS کاشی پورسلین قابل انعطاف( +  )چسبCERMILATEX )چسب خیلی قوی( 

6 )CERMIJOINT 2-10 HRC  مالت قابل انعطاف، مخصوص با پایه سیمانی( یا(CERMIJOINT EPOSOL  + )مالت با پایه رزین اپوکسی(

CERMIJOINT 3-10 FLEX )مالت قابل انعطاف( 

2 )CERMITHANE ک قسمتی()ماستیک پرکننده اتصال پلی پورتن ی 

  



 

 آماده سازی سطح

 بانید. قبل از کاشی کاری، سکاشی را روی زیرالیه یا بتون تازه نچ

زمدان  هفته برای خشک شدن زیرالیه یا بتون صبر کنیدد.   6حداقل 

خشددک شدددن در دمددای پددایین تددر، بیشددتر و در دمددای بدداالتر، کمتددر  

 طول می کشد.

 میز باشد. سدطوح  زیر الیه باید برای یک چسبندگی مناسب، حتمًا ت

باید تمیز و عاری از گرد و خاک، آلودگی، چربی یا هر نوع مدانع  

بعددد از سددفت شدددن صددیقلی شدددن     دیگددری بددرای چسددبندگی باشددد.   

سطوح و الیه سطحی )بتون و غیره( باید تمیدز کداری انجدام شدود.     

زیر الیه باید کامل، تمیز، یکنواخت بدوده و خیلدی خشدک یدا خدیس      

 د سطح با آب تحت فشار تمیز شود.نباشد. توصیه می شو

  7متدر طدول نبایدد از     2عمیق ترین نقطه مورد نظر باmm   بیشدتر

هدم سدطح    محصدوالت باشد. برای انحراف بیشتر، سطح را بایدد بدا   

 ، صاف یکدست کرد.(CERMIFLOOR 3-10کف ) کننده

 انتخاب کاشی ها 

 .اندازه و نوع کاشی ها طبق توصیه سازندگان انتخاب شود 

 ب محصوالت سرمیکسترکی 

 CERMIFILM   

 CERMIPROOF FF  

 CERMIPLUS   

 CERMILATEX  

 CERMIJOINT 2-10 HRC 

 CERMIJOINT EPOSOL 

 CERMIJOINT 3-10 FLEX  

  CERMITHANE   

 تکنیک های مصرف 

   پددددددیش از کاشددددددی کدددددداری بایددددددد تددددددراس هدددددداس اسددددددتخر را بددددددا

CERMIPROOF FF      که یک مداده ضدد آب ارتجداعی، بدا پایده ،

 و قسمتی است، عایق ضد آب کرد.سیمان، و د

       زیددددددر الیدددددده هددددددای پددددددر منفددددددذ را بایددددددد پددددددیش از اسددددددتفاده از

CERMIPROOF FF بددا ،CERMIFILM  آسددتر کددرد. آسددتر

کددردن قابلیددت جددذب آب سددطحی را متددوازن کددرده و چسددبندگی را   

 افزایش می دهد.

  سدداعت بددرای خشددک شدددن آن صددبر کددرد و   3بعددد از پرایمددر بایددد

 وع کرد.سپس کار بعدی را شر

  

  ضد آب کردن استخر را باید باCERMIPROOF FF   کده مداده ،

 ضد آب ارتجاعی با  پایه سیمان و دو قسمتی است، انجام داد.

       زیددددددر الیدددددده هددددددای پددددددر منفددددددذ را بایددددددد پددددددیش از اسددددددتفاده از

CERMIPROOF FF بددا ،CERMIFILM   آسددتر کددرد. زدن

ایش آستر، میزان جذب آب از سطح را متدوازن کدرده و باعدی افدز    

ساعت صبر کنید تا آستر خشک شود، سپس  3چسبندگی می شود. 

 کار بعدی را انجام دهد.

  دو قسمتCERMIPROOF FF      را با هم مخلدوط کنیدد تدا خمیدر

 یکنواخت و همگنی به دست بیاید.

      بهتر است از دور کند دریل برقی برای هدم زدن بهتدر ایدن مخلدوط

صدرف اسدتراحت کندد و    دقیقده پدیش از م   3استفاده شود. خمیر باید 

 هنگام مصرف دوباره هم زده شود.

 CERMIPROOF FF     بایدد بددا اسدتفاده از بددرس سدفت یددا غلتددک

کلیددوگرم در متددر مربددع )متناسددب بددا     0/0رنددگ بددا نسددبت حددداقل   

میلددی متددری روکددش( زده شددود. بایددد آن را بدده طددور      0ضددخامت 

یکنواخت روی سطح پخش کرد و از تطبیق کامدل غلتدک یدا بدرس     

 هر بار تکرار، اطمینان حاصل کرد.در 

   میلدی   2-3دو روکش توصیه می شود تا حداقل یک ضخامت کلدی

متری حاصل شود. روکش دوم باید بالفاصدله بعدد از خشدک شددن     

سدداعت بعددد( زده شددود. روکددش دوم را بددا      6روکددش اول )حدددود  

زوایددای مناسددب بددا روکددش اول بزنیددد تددا جددای خددالی بدداقی نمانددد        

اگددر جهددت زدن روکددش اول افقددی بددوده اسددت،   )توصددیه مددی شددود  

 روکش دوم در جهت عمودی زده شود(.

    بددرای جلددوگیری از هرگوندده نشددتی آب در اتصدداالت سددرد )گوشدده

های داخلی(، باید از نوار ارتجاعی یا شبکه تقویت کننده مقداوم بده   

مواد قلیایی استفاده کرد. روکش اول ضد آب باید وقتی هنوز خیس 

توصیه سازنده تقویدت شدود. بعدد از خشدک شددن       است، با توجه به

روکش اول، روکش دوم نیز به شرح فوق زده میشود. اجزایی کده  

باید عایق کاری شوند )مانندد آرماتورهدای ندورپردازی، لولده هدای      

تخلیه، فاضالب ها و شیرآالت( را بایدد بدا محلدول هدای عدایق ضدد       

 آب مناسب، عایق کرد.

 هوای آفتدابی توصدیه نمدی شدود.      کار روی سطوح خیلی گرم و در

 در اثر جمع شدن ناگهانی ممکن است ترک خوردگی اتفاق بیفتد.

  برای نصب کاشی ها ازCERMIPLUS .استفاده کنید 

      آب تمیددز را بدده تدددریم ) بددا مقدددار ذکددر شددده در دسددتورالعمل فنددی

محصول(، به پودر اضافه کرده و به هم بزنید تا صاف و یکدسدت  

ود بدرای ترکیدب بهتدر، از دور کندد یدک دریدل       شود. توصیه می شد 

خمیر باید به حدی رقیق باشد کده   برقی برای هم زدن استفاده شود.

دقیقده اسدتراحت داده شدود و هنگدام      0-3از ماله نریزد. خمیدر بایدد   

 استفاده، دوباره هم زده شود.

   بددرای نصددب کاشددی ازCERMIPLUS   .بددرای بدده  اسددتفاده شددود

برای بستر کار، از ماله مناسب بدرای  دست آمدن ضخامت مناسب 

، چسدب را  33*33 < چسب استفاده کنید )برای کاشی هدای سدایز   

باید به پشت کاشی هم زد(. کاشی های شیشه ای، سدنگهای طبیعدی   

کاشی ها باید در حین  و مرمر را باید با روش دو طرفه چسب زد.

زمان باز چسب نصب شدده و بدا یدک چدرخش کوچدک یدا لغزانددن        

داده شددوند تدا کدداماًل بچسددبند. روی کاشدی بایددد بدا یددک چکددش     فشدار 

پالستیکی به آرامی ضربه زد تا چسب کاماًل زیدر آن پخدش شدده و    

به خوبی بچسبد. یکی از کاشی ها را به عنوان نمونده امتحدان کنیدد    

 تا مطمئن شوید چسبندگی کافی وجود دارد.

         بدددرای بهتدددر شددددن عملکدددرد فندددی چسدددب، توصدددیه مدددی شدددود از

CERMILATEX   3اسددتفاده شددود )بدده جددای     3بدده  0بددا نسددبت 

بددددا هددددم   CERMILATEXواحددددد  0واحددددد آب و  2واحددددد آب، 

می تدوان   CERMIPLUSبا افزودنی اضافه شده،  مخلوط شود(.

 سانتی متر را نصب کرد. 60*60کاشی هایی تا ابعاد 

       ،در مورد کاشی های شفاف و رندگ روشدن و سدنگ هدای طبیعدی

امتحان کرد و احتمال لدک شددن و سدایه اندداختن      باید یک نمونه را

نددگ ردر آن مشدداهده شددود. در ایددن مددوارد بایددد از چسددبهای سددفید    

 بهتر شدن عملکرد فنی چسب، توصیه می شدود  یبرا استفاده کرد.

)بددرای افددزایش مقاومددت و  CERMIJOINT 3-10 FLEXاز 

بدددددا افدددددزودن  انعطدددداف پدددددذیری و آب گریددددزی( اسدددددتفاده شددددود.    

CERMIPLUS     سدانتی   60*60، می توان کاشدی هدایی تدا سدایز

 متر را هم چسباند.

      چسدب هددای اضدافه را بایددد پددیش از خشدک شدددن بددا یدک پارچدده یددا

 اسفنم مرطوب از روی کاشیها پاک کرد.

       ،در مورد کاشی های شفاف و رندگ روشدن و سدنگ هدای طبیعدی

باید یک نمونه را امتحان کرد و احتمال لدک شددن و سدایه اندداختن     

نددگ ردر آن مشدداهده شددود. در ایددن مددوارد بایددد از چسددبهای سددفید    

 استفاده کرد.

 از  بهتدددر شددددن عملکدددرد فندددی چسدددب، توصدددیه مدددی شدددود       یبدددرا

CERMIJOINT 3-10 FLEX  بدددرای افدددزایش مقاومدددت و(

انعطداف پدذیری و آب گریدزی( اسدتفاده شدود. توصدیه مدی شددود از        

CERMILATEX   3 اسددتفاده شددود )بدده جددای    3بدده  0بددا نسددبت 

بددددا هددددم   CERMILATEXواحددددد  0واحددددد آب و  2واحددددد آب، 

 مخلوط شود(.

        برای جلدوگیری از آب گرفتگدی، بده خصدوص در فضداهای بداز و

در امتدداد   %3محیط های خیس، باید هم سدطح سدازی را بدا شدیب     

 چاه فاضالب انجام داد. 

         6مالت ریدزی را بایدد بعدد از زدن و خشدک شددن چسدب )حدداقل 

رنددگ مددالت ممکددن اسددت باعددی رنگددی شدددن     سدداعت( انجددام داد. 

 محتوای سیمانی چسب و رنگ آن بشود.

       بددرای مددالت ریددزی یکددی از سدده محصددولCERMIJOINT 

EPOSOL ،CERMIJOINT 3-10 FLEX ،



 

CERMIJOINT 2-10 HRC     را با توجه به شدرایط فندی مدورد

نیدداز انتخدداب کنیددد. ایددن مددالت هددا، مقدددار جددذب آب بسددیار کمتددر و  

هتری دارند، پس برای مالت ریزی فضاهای روبداز  عملکرد فنی ب

 و مرطوب مناسب هستند.

       هنگدام اسدتفاده از مالتهدای سددیمانی، کداماًل طبدق دسددتورالعمل درج

شده روی بسته بندی یا دفترچه اطالعات فنی محصول عمدل کنیدد.   

بدددرای کددداربرد آسدددان تدددر و اطمیندددان از عملکدددرد کامدددل محصدددول 

درجدده سددانتی  00-20ی طبیعددی بددین نهددایی، بایددد مددالت را در دمددا

 گراد استفاده کرد.

    هنگدددام اسدددتفاده از مالتهدددای سدددیمانی، بدددیش تدددر از مقددددار الزم، آب

اضافه نکنید یا وقتی مخلوط آماده شد، دوباره آن را خیس نکنید. ایدن  

باعی می شود تا مدالت ضدعیف شدود و حفدره هدا و دانده هدایی روی        

غییر کند و تیره تر از آنچده کده   سطح مالت به وجود بیاید، رنگ آن ت

 هست به نظر بیاید.

  بدددرای کددداربرد آسدددان تدددر و اطمیندددان از عملکدددرد کامدددل محصدددول

درجدده سددانتی  00-20نهددایی، بایددد مددالت را در دمددای طبیعددی بددین  

 گراد استفاده کرد.

  ساعت، سطوح مالت ریزی شده بایدد از ندور مسدتقیم     21حداقل تا

 فظت شوند.خورشید، یخ زدگی، بارندگی محا

    در صددورت وجددود هددر گوندده مددالت اضددافی یددا لکدده بعددد از مددالت

کده تمیدز کنندده     CERMINETروز صدبر کدرده و از    00کاری، 

کاشی است و این مواد سفت را شل می کند تدا کنددن و پداک کدردن     

 آنها راحت شود استفاده نمایید.

    اتصدداالت انبسدداطی امکددان جابجددایی هددای جزئددی در اثددر تغییددرات

رطوبت و بارهای مکانیکی و حرارتی را روی سطح و زیدر  دما، 

الیه فراهم می کند. اتصاالت انبساطی باید در قسمت اتصال کاشی 

با سایر مصالح در امتدداد گوشده هدای داخلدی، اتصداالت موجدود و       

در جاهددایی کدده نددوع مصددالح زمیندده متفدداوت اسددت، تهیدده شددوند.         

اطی فشدارهای وارد  همانطور که در بداال گفتده شدد، اتصداالت انبسد     

شده بین مصالح متفاوت را با ظرفیت های مختلفی جدذب مدی کنندد    

اتصدداالت  و در نتیجدده مددانع تغییددر شددکل کددف یددا پوشددش میشددوند.     

 باید با پروفیل ها  یا ماستیک های مناسب، عایق کدرد.  را انبساطی

 مناسب نیستند. اتصاالت انبساطیمالت های سیمانی برای 

  نقدداط اتصددال بدده عرشدده و پوسددته      را در طیاتصدداالت انبسددا بایددد

 استخر کار گذاشت.

   ،اجزایی که باید عایق کاری شوند )مانند آرماتورهای ندورپردازی

 CERMISILلوله های تخلیه، فاضالب ها و شیرآالت( را باید با 

NS .عایق کرد ، 

   از ماسددددتیکCERMITHANE  بددددرای پددددر کددددردن مددددی تددددوان

 رد.ک اتصاالت انبساطی نیز استفاده

  
العمل هدای  توجه: در مرحله تولید، کنترل های اولیه محصول ما انجام شده است. ما ثبات کیفیدت محصدوالتمان را تضدمین مدی کندیم. همدۀ توصدیه هدا و دسدتور         

ه اندد، بدا مدا تمداس     درج شده در برگه اطالعات فنی به طور کلی بر اساس تجربیات ما است. لطفًا بدرای سدطوح خاصدی کده در برگده اطالعدات فندی لحداظ نشدد         

نسدخه  بگیرید. حق به روزرسانی اطالعات این برگه، بدون اعالن قبلی، در صورت ضرورت های فنی، برای شرکت ما محفوظ است. ایدن کاتدالوگ جدیدد بده     

 های قبلی ارجحیت دارد.

  



 

 

 

             
 ضد آب کردن و کاشی کاری مخازن آب

 پالستر سطح  (0

 ( نوار ارتجاعی0

2 )CERMIMORTAR 2-10  + )مالت هم سطح کننده و ترمیم کننده (CERMILATEX )افزودنی بسیار قوی ( 

3 )CERMIFILM )پرایمر با پایه رزین سینتتیک ( 

1 )CERMIPROOF FF )ماده ضد آب با پایه سیمانی و کاماًل ارتجاعی، دو قسمتی( 

6 )CERMIPOOL چسب بسیار قوی مخصوص کاشی های استخری( 

2 )CERMIJOINT EPOSOL    مددالت بددا پایدده رزیددن اپوکسددی( یددا(CERMIJOINT 2-10 HRC  ،مددالت قابددل انعطدداف(

 مخصوص با پایه سیمانی( 

1 )CERMIET )ماده تمیز کننده کاشی، مایع با پایه اسیدی( 

9 )CERMISIL NS )عایق سیلیکونی آنتی باکتریال خنثی( 

  

 

 



 

 آماده سازی سطح

 بانید. قبل از کاشی کاری، ستون تازه نچکاشی را روی زیرالیه یا ب

زمدان  هفته برای خشک شدن زیرالیه یا بتون صبر کنیدد.   6حداقل 

خشددک شدددن در دمددای پددایین تددر، بیشددتر و در دمددای بدداالتر، کمتددر  

 طول می کشد.

   زیر الیه باید برای یک چسبندگی مناسب، حتمًا تمیز باشد. سدطوح

ی، چربی یا هر نوع مدانع  باید تمیز و عاری از گرد و خاک، آلودگ

بعددد از سددفت شدددن صددیقلی شدددن     دیگددری بددرای چسددبندگی باشددد.   

سطوح و الیه سطحی )بتون و غیره( باید تمیدز کداری انجدام شدود.     

زیر الیه باید کامل، تمیز، یکنواخت بدوده و خیلدی خشدک یدا خدیس      

 نباشد. توصیه می شود سطح با آب تحت فشار تمیز شود.

  5متدر طدول نبایدد از     2نظر با عمیق ترین نقطه موردmm   بیشدتر

هدم سدطح    پالسدترهای باشد. برای انحراف بیشتر، سطح را بایدد بدا   

 صاف یکدست کرد.کف  کننده

 انتخاب کاشی ها 

 .اندازه و نوع کاشی ها طبق توصیه سازندگان انتخاب شود 

 ترکیب محصوالت سرمیکس 

 CERMIMORTAR 2-10 

 CERMIFILM 

 CERMIPOOL 

 CERMILATEX 

 CERMIPROOF FF 

 CERMIJOINT EPOSOL 

 CERMIJOINT 2-10 HRC  

 CERMIET 

 CERMISIL NS  

 تکنیک های مصرف 

      کلیدددده اتصدددداالت هیدددددرولیک، لولدددده هددددای تخلیدددده، آرماتورهددددای

ندددورپردازی، فاضدددالب و شدددیرآالت بایدددد در حدددین سددداخت پوسدددته 

استخر، کار گذاشته شوند. دیوار پنل پوسته باید پدیش از اتمدام کدار    

 بعد از رفع نقص ها، کار شود.بتون و 

        پیش از شروع کاشی کداری، پوسدته اسدتخر بایدد پدر از آب شدود و

روز بماند تا محل های نشستی مشخص شدود. محدل نشسدتی     00-2

باید با محصول مناسدب، تدرمیم شدود. سدپس بایدد عدایق ضدد آب را        

 پیش از شروع کاشی کاری، استفاده کرد.

  کیلدددددوگرم  20سدددددتر، بدددددرای تدددددرمیم پالسدددددتر کدددددردن سدددددطوح پو

CERMIMORTAR 2-10  لیتددر از  2بدداCERMILATEX 

لیتددر آب تمیددز مخلددوط شددود تددا خمیددر یکنواخددت و همگنددی بدده    1و 

دست بیاید. توصیه می شود از دور کند دریدل برقدی بدرای ترکیدب     

دقیقه پدیش از اسدتفاده اسدتراحت کندد      0استفاده شود. این خمیر باید 

 ده شود.و هنگام استفاده دوباره هم ز

  باید ازCERMIMORTAR 2-10   میلدی   2با حداکثر ضدخامت

متر استفاده کرد. پالستر با توجه بده دسدتورالعمل روی بسدته بنددی     

و برگده مشخصدات فنددی محصدول، اسدتفاده شددود. در مدورد تکمیددل      

هفته صبر کرد تا الیده نهدایی آن کداماًل     6پالستر سطح، حداقل باید 

 خشک شود.

  را باید با ضد آب کردن استخرCERMIPROOF FF   کده مداده ،

 ضد آب ارتجاعی با  پایه سیمان و دو قسمتی است، انجام داد.

       زیددددددر الیدددددده هددددددای پددددددر منفددددددذ را بایددددددد پددددددیش از اسددددددتفاده از

CERMIPROOF FF بددا ،CERMIFILM   آسددتر کددرد. زدن

آستر، میزان جذب آب از سطح را متدوازن کدرده و باعدی افدزایش     

صبر کنید تا آستر خشک شود، سپس  ساعت 3چسبندگی می شود. 

 کار بعدی را انجام دهد.

  دو قسمتCERMIPROOF FF      را با هم مخلدوط کنیدد تدا خمیدر

 یکنواخت و همگنی به دست بیاید.

      بهتر است از دور کند دریل برقی برای هدم زدن بهتدر ایدن مخلدوط

دقیقده پدیش از مصدرف اسدتراحت کندد و       3استفاده شود. خمیر باید 

 رف دوباره هم زده شود.هنگام مص

 CERMIPROOF FF     بایدد بددا اسدتفاده از بددرس سدفت یددا غلتددک

کلیددوگرم در متددر مربددع )متناسددب بددا     0/0رنددگ بددا نسددبت حددداقل   

میلددی متددری روکددش( زده شددود. بایددد آن را بدده طددور      0ضددخامت 

یکنواخت روی سطح پخش کرد و از تطبیق کامدل غلتدک یدا بدرس     

 کرد. در هر بار تکرار، اطمینان حاصل

   میلدی   2-3دو روکش توصیه می شود تا حداقل یک ضخامت کلدی

متری حاصل شود. روکش دوم باید بالفاصدله بعدد از خشدک شددن     

سدداعت بعددد( زده شددود. روکددش دوم را بددا      6روکددش اول )حدددود  

زوایددای مناسددب بددا روکددش اول بزنیددد تددا جددای خددالی بدداقی نمانددد        

بددوده اسددت، )توصددیه مددی شددود اگددر جهددت زدن روکددش اول افقددی   

 روکش دوم در جهت عمودی زده شود(.

    بددرای جلددوگیری از هرگوندده نشددتی آب در اتصدداالت سددرد )گوشدده

های داخلی(، باید از نوار ارتجاعی یا شبکه تقویت کننده مقداوم بده   

مواد قلیایی استفاده کرد. روکش اول ضد آب باید وقتی هنوز خیس 

عدد از خشدک شددن    است، با توجه به توصیه سازنده تقویدت شدود. ب  

روکش اول، روکش دوم نیز به شرح فوق زده میشود. اجزایی کده  

باید عایق کاری شوند )مانندد آرماتورهدای ندورپردازی، لولده هدای      

تخلیه، فاضالب ها و شیرآالت( را بایدد بدا محلدول هدای عدایق ضدد       

 آب مناسب، عایق کرد.

     کار روی سطوح خیلی گرم و در هوای آفتدابی توصدیه نمدی شدود .

 در اثر جمع شدن ناگهانی ممکن است ترک خوردگی اتفاق بیفتد.

  برای نصب کاشی ها ازCERMIPOOL .استفاده کنید 

      آب تمیددز را بدده تدددریم ) بددا مقدددار ذکددر شددده در دسددتورالعمل فنددی

محصول(، به پودر اضافه کرده و به هم بزنید تا صاف و یکدسدت  

کندد یدک دریدل     شود. توصیه می شدود بدرای ترکیدب بهتدر، از دور    

 برقی برای هم زدن استفاده شود.

  نصب باCERMIPOOL :   برای به دست آمدن ضدخامت مناسدب

کاشی ها . برای بستر کار، از ماله مناسب برای چسب استفاده کنید

باید در حین زمان باز چسب نصب شده و با یدک چدرخش کوچدک    

ید با یک یا لغزاندن فشار داده شوند تا کاماًل بچسبند. روی کاشی با

چکش پالستیکی به آرامی ضربه زد تا چسب کداماًل زیدر آن پخدش    

شددده و بدده خددوبی بچسددبد. یکددی از کاشددی هددا را بدده عنددوان نموندده       

در مدورد   امتحان کنید تا مطمئن شوید چسبندگی کدافی وجدود دارد.  

کاشی های شفاف و رندگ روشدن و سدنگ هدای طبیعدی، بایدد یدک        

ک شدددن و سددایه انددداختن در آن نموندده را امتحددان کددرد و احتمددال لدد

نددگ اسددتفاده رمشدداهده شددود. در ایددن مددوارد بایددد از چسددبهای سددفید 

 کرد.

      چسدب هددای اضدافه را بایددد پددیش از خشدک شدددن بددا یدک پارچدده یددا

 اسفنم مرطوب از روی کاشیها پاک کرد.

 .مالت ریزی باید بعد از زدن و خشک شدن چسب انجام شود 

  بددددددددددددرای مددددددددددددالت ریددددددددددددزی، ازCERMIEPOSOL  یددددددددددددا

CERMIJOINT 2-10 HRC  متناسب با شرایط فنی مورد نیاز

استفاده کنید. این محصوالت آب گریزی و مقاومت نسدبت بده مدواد    

شیمیایی را که ممکدن اسدت بدرای بهداشدتی شددن آب بده آن اضدافه        

 شده باشد، افزایش می دهند.

       هنگدام اسدتفاده از مالتهدای سددیمانی، کداماًل طبدق دسددتورالعمل درج

روی بسته بندی یا دفترچه اطالعات فنی محصول عمدل کنیدد.   شده 

بدددرای کددداربرد آسدددان تدددر و اطمیندددان از عملکدددرد کامدددل محصدددول 

درجدده سددانتی  00-20نهددایی، بایددد مددالت را در دمددای طبیعددی بددین  

 گراد استفاده کرد.

       هنگددام اسددتفاده از مالتهددای سددیمانی، بددیش تددر از مقدددار الزم، آب

لوط آمداده شدد، دوبداره آن را خدیس نکنیدد.      اضافه نکنید یا وقتی مخ

این باعی می شود تا مدالت ضدعیف شدود و حفدره هدا و دانده هدایی        

روی سطح مالت به وجود بیاید، رنگ آن تغییر کندد و تیدره تدر از    

 آنچه که هست به نظر بیاید.

  بدددرای کددداربرد آسدددان تدددر و اطمیندددان از عملکدددرد کامدددل محصدددول

درجدده سددانتی  00-20طبیعددی بددین نهددایی، بایددد مددالت را در دمددای 

 گراد استفاده کرد.

  ساعت، سطوح مالت ریزی شده بایدد از ندور مسدتقیم     21حداقل تا

 خورشید، یخ زدگی، بارندگی محافظت شوند.



 

    در صددورت وجددود هددر گوندده مددالت اضددافی یددا لکدده بعددد از مددالت

کده تمیدز کنندده     CERMINETروز صدبر کدرده و از    00کاری، 

واد سفت را شل می کند تدا کنددن و پداک کدردن     کاشی است و این م

 آنها راحت شود استفاده نمایید.

    اتصدداالت انبسدداطی امکددان جابجددایی هددای جزئددی در اثددر تغییددرات

دما، رطوبت و بارهای مکانیکی و حرارتی را روی سطح و زیدر  

الیه فراهم می کند. اتصاالت انبساطی باید در قسمت اتصال کاشی 

تدداد گوشده هدای داخلدی، اتصداالت موجدود و       با سایر مصالح در ام

در جاهددایی کدده نددوع مصددالح زمیندده متفدداوت اسددت، تهیدده شددوند.         

همانطور که در بداال گفتده شدد، اتصداالت انبسداطی فشدارهای وارد       

شده بین مصالح متفاوت را با ظرفیت های مختلفی جدذب مدی کنندد    

اتصدداالت  و در نتیجدده مددانع تغییددر شددکل کددف یددا پوشددش میشددوند.     

 باید با پروفیل ها  یا ماستیک های مناسب، عایق کدرد.  را نبساطیا

 مناسب نیستند. اتصاالت انبساطیمالت های سیمانی برای 

  نقدداط اتصددال بدده عرشدده و پوسددته      را در اتصدداالت انبسدداطی بایددد

 استخر کار گذاشت.

   ،اجزایی که باید عایق کاری شوند )مانند آرماتورهای ندورپردازی

 CERMISILفاضالب ها و شیرآالت( را باید با  لوله های تخلیه،

NS.عایق کرد ، 

   از ماسددددتیکCERMITHANE  بددددرای پددددر کددددردن مددددی تددددوان

 کرد. اتصاالت انبساطی نیز استفاده

  2پیش از پر کردن استخر با آب، بعد از اتمام کاشی کاری، حداقل 

 روز صبر کنید.

     ه ندددرخ هدددای پدددر کدددردن و تخلیددده آب اسدددتخر را بایدددد بدددا توجددده بددد

مشخصات فنی تعیین کرد. باید به نرخ حرارت آب در اسدتخرهای  

درجده سدانتی گدراد     20/0حرارتی توجه کدرد، یدک ندرخ حدرارت     

در ساعت باید وجود داشته باشدد. سدرعت بیشدتر از ندرخ مشدخص      

شده، مشکالت انبساطی و تغییدر شدکل در پوشدش هدا را بده وجدود       

 می آورد.

 

ی اولیه محصول ما انجام شده است. ما ثبات کیفیت محصدوالتمان را تضدمین مدی کندیم. همدۀ توصدیه هدا و دسدتورالعمل هدای          در مرحله تولید، کنترل ها توجه:

مدا تمداس   درج شده در برگه اطالعات فنی به طور کلی بر اساس تجربیات ما است. لطفًا بدرای سدطوح خاصدی کده در برگده اطالعدات فندی لحداظ نشدده اندد، بدا            

سانی اطالعات این برگه، بدون اعالن قبلی، در صورت ضرورت های فنی، برای شرکت ما محفوظ است. ایدن کاتدالوگ جدیدد بده نسدخه      بگیرید. حق به روزر

 های قبلی ارجحیت دارد.

  



 

 

 کاشی کاری روی نماها )کاشی های سایز بزرگ(

 زیرالیه با پایه سیمان (0
2) CERMIMORTAR 2-10  + )مالت هم سطح کننده و ترمیم کننده (CERMILATEX )افزودنی بسیار قوی ( 

3) CERMIDUR SYSTEM  + )چسب کاشی بسیار قوی دو قسمتی(CERMILATEX )افزودنی بسیار قوی ( 

1) CERMIJOINT 3-10 FLEX  + )مالت قابل انعطاف(CERMILATEX )افزودنی بسیار قوی ( 

0) CERMITHANE )ماستیک پرکننده اتصال پلی پورتن یک قسمتی( 

  

 



 

 آماده سازی سطح

   نیددد. قبددل از کاشددی کدداری، باسد کاشدی را روی زیرالیدده یدا بتددون تددازه نچ

زمدان  هفته برای خشک شدن زیرالیه یا بتون صبر کنیدد.   6حداقل 

خشددک شدددن در دمددای پددایین تددر، بیشددتر و در دمددای بدداالتر، کمتددر  

 طول می کشد.

   مدداه بددرای خشددک شدددن   3در مددورد دیوارهددای بتددونی حددداقل بایددد

 بتون صبر کرد.

 الیه باید برای یک چسبندگی مناسب، حتمًا تمیدز باشدد. سدطوح    زیر

باید تمیز و عاری از گرد و خاک، آلودگی، چربی یا هر نوع مدانع  

بعددد از سددفت شدددن صددیقلی شدددن     دیگددری بددرای چسددبندگی باشددد.   

سطوح و الیه سطحی )بتون و غیره( باید تمیدز کداری انجدام شدود.     

وده و خیلدی خشدک یدا خدیس     زیر الیه باید کامل، تمیز، یکنواخت بد 

 نباشد. توصیه می شود سطح با آب تحت فشار تمیز شود.

  5متدر طدول نبایدد از     2عمیق ترین نقطه مورد نظر باmm   بیشدتر

هدم سدطح    پالسدترهای باشد. برای انحراف بیشتر، سطح را بایدد بدا   

 صاف یکدست کرد.کف  کننده

 انتخاب کاشی ها 

 زندگان انتخاب شود.اندازه و نوع کاشی ها طبق توصیه سا 

 ترکیب محصوالت سرمیکس 

 CERMIMORTAR 2-10 

 CERMILATEX 

 CERMIDUR SYSTEM 

 CERMIJOINT 3-10 FLEX  

  CERMITHANE 

 تکنیک های مصرف 

    برای کاشی کاری نما باید از محصوالت متناسب با جابجدایی هدای

ناشی از تاثیرات حرارتی یا مکانیکی) انبساط و جمع شدگی کدف(  

 رد.استفاده ک

      اگر الزم است به دلیل وجود آسیب های سطح مرمدت یدا هدم سدطح

بدا   CERMIMORTAR 2-10سدازی بدا پالسدتر انجدام شدود از      

استفاده شود. طبق دستورالعمل روی بسته  7mmحداکثر ضخامت 

بندی یا برگه مشخصات فنی از پالستر استفاده شود.  بعدد از اتمدام   

 ای خشک شدن آن صبر کرد.هفته باید بر 6کار با پالستر، حداقل 

      بددرای بهتددر شدددن عملکددرد فنددیCERMIMORTAR 2-10 ،

اسدتفاده   3بده   0بدا نسدبت    CERMILATEXتوصیه می شدود از  

واحددددددددد  0واحددددددددد آب و  2واحددددددددد آب،  3شددددددددود )بدددددددده جددددددددای 

CERMILATEX .)با هم مخلوط شود 

    سطوحی که در معرض نور مستقیم خورشید هستند و دمدای سدطح

سددت بایددد بددا مرطددوب کددردن خنددک شددوند. کددار   ا c°35آنهددا بدداالی 

 کردن به هنگام وزش باد یا هوای خیلی گرم توصیه نمی شود.

      بدرای نصدب کاشدی هدا  ازCERMIDUR SYSTEM   اسدتفاده

 شود.

  دو قسمتCERMIDUR SYSTEM       را بدا هدم مخلدوط کنیدد تدا

خمیددر یکنواخددت و همگنددی بدده دسددت بیایددد. بهتددر اسددت از دور کنددد 

هم زدن بهتر این مخلوط استفاده شود. خمیر بایدد   دریل برقی برای

دقیقه پیش از مصرف استراحت کند و هنگام مصرف دوباره هم  0

 زده شود.

  :بددرای  کاشددی کدداری نماهددای خددارجی بددا کاشددی هددای سددایز بددزرگ

بدرای بده   نصب کاشی از روش چسب زدن دوطرفده اسدتفاده شدود.    

مناسب بدرای   دست آمدن ضخامت مناسب برای بستر کار، از ماله

 .چسب استفاده کنید

   کاشی های شیشه ای، سنگهای طبیعی و مرمر را باید با روش دو

کاشی ها باید در حین زمان باز چسب نصب شدده   طرفه چسب زد.

و بددا یددک چددرخش کوچددک یددا لغزاندددن فشددار داده شددوند تددا کدداماًل      

بچسبند. روی کاشی باید با یک چکش پالستیکی بده آرامدی ضدربه    

کاماًل زیر آن پخش شدده و بده خدوبی بچسدبد. یکدی از کاشدی        چسبزد تا 

ها را به عنوان نمونه امتحان کنید تا مطمدئن شدوید چسدبندگی کدافی وجدود      

 دارد.

          باید با یک پارچه یدا اسدفنم مرطدوب، چسدب اضدافی را پدیش از خشدک شددن از

 روی کاشی ها و اتصاالت پاک کرد.

  6عرض توصیه شده برای بندها حداقلmm .است 

        در مددورد کاشددی هددای شددفاف و رنددگ روشددن و سددنگ هددای طبیعددی، بایددد یددک

 نمونه را امتحان کرد و احتمال لک شدن و سایه انداختن در آن مشاهده شود.

   .رنددگ مددالت مددالت ریددزی را بایددد بعددد از زدن و خشددک شدددن چسددب انجددام داد

 ممکن است باعی رنگی شدن محتوای سیمانی چسب و رنگ آن بشود.

  مدالت ریدزی، از   بدرای CERMIJOINT 3-10 FLEX    اسدتفاده شدود. بدرای

بددا  CERMILATEXبهتددر شدددن عملکددرد فنددی چسددب، توصددیه مددی شددود از       

واحدددد   0واحدددد آب و  2واحدددد آب،  3اسدددتفاده شدددود )بددده جدددای     3بددده  0نسدددبت 

CERMILATEX .)با هم مخلوط شود 

  ج شدده روی بسدته   هنگام استفاده از مالتهای سیمانی، کاماًل طبق دسدتورالعمل در

بندی یا دفترچه اطالعات فندی محصدول عمدل کنیدد. بدیش تدر از مقددار الزم، آب        

اضافه نکنید یا وقتی مخلوط آماده شد، دوباره آن را خدیس نکنیدد. ایدن باعدی مدی      

شود تا مالت ضعیف شدود و حفدره هدا و دانده هدایی روی سدطح مدالت بده وجدود          

برای کداربرد   آنچه که هست به نظر بیاید.بیاید، رنگ آن تغییر کند و تیره تر از 

آسددان تددر و اطمینددان از عملکددرد کامددل محصددول نهددایی، بایددد مددالت را در دمددای  

 درجه سانتی گراد استفاده کرد. 20 تا 00طبیعی بین

  ساعت، سطوح مالت ریزی شده باید از نور مستقیم خورشید، یدخ زدگدی،    21تا

   بارندگی محافظت شوند.

 روز  00ر گونه مالت اضافی یدا لکده بعدد از مدالت کداری،      در صورت وجود ه

که تمیز کننده کاشی است و این مدواد سدفت را    CERMINETصبر کرده و از 

 شل می کند تا کندن و پاک کردن آنها راحت شود استفاده نمایید.

        اتصاالت انبساطی امکان جابجایی هدای جزئدی در اثدر تغییدرات دمدا، رطوبدت و

حرارتی را روی سطح و زیر الیه فراهم می کندد. اتصداالت    بارهای مکانیکی و

انبسدداطی بایددد در قسددمت اتصددال کاشددی بددا سددایر مصددالح در امتددداد گوشدده هددای       

داخلی، اتصاالت موجود و در جاهایی که نوع مصالح زمینه متفاوت است، تهیده  

 شوند. همانطور که در باال گفته شد، اتصاالت انبساطی فشدارهای وارد شدده بدین   

مصالح متفاوت را با ظرفیت های مختلفی جذب می کنند و در نتیجده مدانع تغییدر    

باید با پروفیل ها  یدا ماسدتیک    را اتصاالت انبساطی شکل کف یا پوشش میشوند.

مناسددب  اتصدداالت انبسداطی مدالت هددای سدیمانی بدرای     هدای مناسدب، عددایق کدرد.   

 نیستند.

  داخلی، در نقداط انطبداق پوشدش    روی نماها: در محل تغییر طبقه، در گوشه های

متدر بایدد    3*3های دیوار، در محل اتصال دیوار و کدف و فضداهای بزرگتدر از    

 mm حدداقل از اتصاالت انبسداطی اسدتفاده کدرد. پهندای  اتصداالت انبسداطی بایدد        

باشدد. بعدد از اتمدام کاشدی کداری بایدد بدرای آن لبده هدایی نیدز در نظدر گرفتدده             10

 شود.

  ششددی بددرای محدل هددای انبسدداط و اتصدداالت انبسدداطی سددازه  از هدیچ روکددش یددا پو

های ساختمان ها نباید استفاده شود. این محل ها را باید با پروفیل ها  یا ماسدتیک  

 های مناسب، عایق کرد.

  از ماسددتیکCERMITHANE  بددرای پددر کددردن اتصدداالت انبسدداطی مددی تددوان

 کرد. نیز استفاده

  کیلدددوگرم در هدددر  30ایدددد بدددیش از بدددرای کاشدددی کددداری دیوارهدددا وزن کاشدددیها نب

 مترمربع باشد.

   سدددانتیمتر مربدددع  900تدددا  300اسدددتفاده از کاشدددی هدددای پورسدددلین بدددا سدددایز بدددین

متدر بیشدتر باشدد. لطفدا بدرای       1سانتیمتر( در کاشی کاری نما نبایدد از   20*00)

 پشتیبانی فنی برای کاشی های بزرگتر در ارتفاعات باالتر مشاوره کنید.

 

درج شدده در برگده   رحله تولید، کنترل های اولیه محصول ما انجام شده است. ما ثبات کیفیت محصدوالتمان را تضدمین مدی کندیم. همدۀ توصدیه هدا و دسدتورالعمل هدای          در متوجه: 

س بگیرید. حدق بده روزرسدانی اطالعدات ایدن      اطالعات فنی به طور کلی بر اساس تجربیات ما است. لطفًا برای سطوح خاصی که در برگه اطالعات فنی لحاظ نشده اند، با ما تما

 برگه، بدون اعالن قبلی، در صورت ضرورت های فنی، برای شرکت ما محفوظ است. این کاتالوگ جدید به نسخه های قبلی ارجحیت دارد.

  



 

 

 کاشی کاری روی بالکن ها و تراس ها

 نوار ارتجاعی (2

1) XPS  - تخته عایق حرارتی 

 ( الیه محافظ0

 ب دار( بتون شی6

0 )CERMIFILM )پرایمر با پایه رزین سینتتیک( 

3 )CERMIPROOF FF )ماده ضد آب با پایه سیمانی و کاماًل ارتجاعی، دو قسمتی( 

2 )CERMIPLUS  + )چسب کاشی پورسلین قابل انعطاف(CERMILATEX )چسب خیلی قوی( 

1 )CERMIJOINT 2-10 HRC )یا  )مالت قابل انعطاف، مخصوص با پایه سیمانیCERMIJOINT EPOSOL  مالت با(

 )مالت قابل انعطاف( CERMIJOINT 3-10 FLEXپایه رزین اپوکسی( + 

9 )CERMITHANE )ماستیک پرکننده اتصال پلی پورتن یک قسمتی( 

  

  

 



 

 آماده سازی سطح

 بانید. قبل از کاشی کاری، سکاشی را روی زیرالیه یا بتون تازه نچ

زمدان  یه یا بتون صبر کنیدد.  هفته برای خشک شدن زیرال 6حداقل 

خشددک شدددن در دمددای پددایین تددر، بیشددتر و در دمددای بدداالتر، کمتددر  

 طول می کشد.

     زیرالیه باید برای یک چسبندگی مناسب، حتمًا تمیدز باشدد. سدطوح

باید تمیز و عاری از گرد و خاک، آلودگی، چربی یا هر نوع مدانع  

شدددن  بعددد از سددفت شدددن صددیقلی    دیگددری بددرای چسددبندگی باشددد.   

سطوح و الیه سطحی )بتون و غیره( باید تمیدز کداری انجدام شدود.     

زیر الیه باید کامل، تمیز، یکنواخت بدوده و خیلدی خشدک یدا خدیس      

 نباشد. توصیه می شود سطح با آب تحت فشار تمیز شود.

  7متدر طدول نبایدد از     2عمیق ترین نقطه مورد نظر باmm   بیشدتر

هدم سدطح    پالسدترهای بایدد بدا   باشد. برای انحراف بیشتر، سطح را 

 صاف یکدست کرد.کف  کننده

 انتخاب کاشی ها 

 .اندازه و نوع کاشی ها طبق توصیه سازندگان انتخاب شود 

 ترکیب محصوالت سرمیکس 

 CERMIFILM   

 CERMIPROOF FF  

 CERMIPLUS   

 CERMILATEX  

 CERMIJOINT 2-10 HRC 

 CERMIJOINT EPOSOL 

 CERMIJOINT 3-10 FLEX  

  CERMITHANE   

 تکنیک های مصرف 

   ضد آب کردن و کارگذاشتن عایق حرارتی به ترتیب، روی تدراس

 ها پیش از کاشی کاری الزامی است.  

       زیددددددر الیدددددده هددددددای پددددددر منفددددددذ را بایددددددد پددددددیش از اسددددددتفاده از

CERMIPROOF FF بددا ،CERMIFILM   آسددتر کددرد. زدن

آستر، میزان جذب آب از سطح را متدوازن کدرده و باعدی افدزایش     

ساعت صبر کنید تا آستر خشک شود، سپس  3ی می شود. چسبندگ

 کار بعدی را انجام دهد.

  دو قسمتCERMIPROOF FF      را با هم مخلدوط کنیدد تدا خمیدر

یکنواخددت و همگنددی بدده دسددت بیایددد. بهتددر اسددت از دور کنددد دریددل  

 3برقی بدرای هدم زدن بهتدر ایدن مخلدوط اسدتفاده شدود. خمیدر بایدد          

ت کندد و هنگدام مصدرف دوبداره هدم      دقیقه پیش از مصرف استراح

 زده شود.

 CERMIPROOF FF     بایدد بددا اسدتفاده از بددرس سدفت یددا غلتددک

کلیددوگرم در متددر مربددع )متناسددب بددا     0/0رنددگ بددا نسددبت حددداقل   

میلددی متددری روکددش( زده شددود. بایددد آن را بدده طددور      0ضددخامت 

یکنواخت روی سطح پخش کرد و از تطبیق کامدل غلتدک یدا بدرس     

 ار، اطمینان حاصل کرد.در هر بار تکر

   میلدی   2-3دو روکش توصیه می شود تا حداقل یک ضخامت کلدی

متری حاصل شود. روکش دوم باید بالفاصدله بعدد از خشدک شددن     

سدداعت بعددد( زده شددود. روکددش دوم را بددا      6روکددش اول )حدددود  

زوایددای مناسددب بددا روکددش اول بزنیددد تددا جددای خددالی بدداقی نمانددد        

ن روکددش اول افقددی بددوده اسددت،  )توصددیه مددی شددود اگددر جهددت زد 

 روکش دوم در جهت عمودی زده شود(.

    بددرای جلددوگیری از هرگوندده نشددتی آب در اتصدداالت سددرد )گوشدده

های داخلی(، باید از نوار ارتجاعی یا شبکه تقویت کننده مقداوم بده   

مواد قلیایی استفاده کرد. روکش اول ضد آب باید وقتی هنوز خیس 

نده تقویدت شدود. بعدد از خشدک شددن      است، با توجه به توصیه ساز

روکش اول، روکش دوم نیز به شرح فوق زده میشود. اجزایی کده  

باید عایق کاری شوند )مانندد آرماتورهدای ندورپردازی، لولده هدای      

تخلیه، فاضالب ها و شیرآالت( را بایدد بدا محلدول هدای عدایق ضدد       

 آب مناسب، عایق کرد.

  بی توصدیه نمدی شدود.    کار روی سطوح خیلی گرم و در هوای آفتدا

 در اثر جمع شدن ناگهانی ممکن است ترک خوردگی اتفاق بیفتد.

  ساعت بعد از اتمام ضدآب کردن انجام شود. 11کاشی کاری باید 

   برای عایق حرارتی از از تخته های عایق حرارتی پلی استیرن ندوع

XPS   و طبق دستورالعمل سازنده استفاده شود. بعد از پوشاندن کف

بدون هیچ درزی، تخته ها را باید با نمد محافظ و  XPSه های با تخت

بددر روی نمددد،    5cmسددپس یددک الیدده سددیمانی بددا ضددخامت حددداقل       

 پوشاند.

  برای نصب کاشی ها ازCERMIPLUS .استفاده کنید 

           آب تمیددز را بدده تدددریم ) بددا مقدددار ذکددر شددده در دسددتورالعمل فنددی

تدا صداف و یکدسدت    محصول(، به پودر اضافه کرده و بده هدم بزنیدد    

شددود. توصددیه مددی شددود بددرای ترکیددب بهتددر، از دور کنددد یددک دریددل   

خمیر باید به حددی رقیدق باشدد کده       برقی برای هم زدن استفاده شود.

دقیقدده اسددتراحت داده شددود و هنگددام   0-3از مالدده نریددزد. خمیددر بایددد  

 استفاده، دوباره هم زده شود.

   نصدب بدداCERMIPLUS :  مت مناسددب بدرای بدده دسددت آمددن ضددخا

)بددرای  بددرای بسددتر کددار، از مالدده مناسددب بددرای چسددب اسددتفاده کنیددد  

. ، چسب را باید بده پشدت کاشدی هدم زد(    33*33 < کاشی های سایز 

کاشی ها باید در حین زمان باز چسب نصدب شدده و بدا یدک چدرخش      

کوچک یا لغزاندن فشار داده شوند تا کاماًل بچسبند. روی کاشدی بایدد   

ی به آرامی ضدربه زد تدا چسدب کداماًل زیدر آن      با یک چکش پالستیک

پخش شده و به خوبی بچسدبد. یکدی از کاشدی هدا را بده عندوان نمونده        

بدرای بهتدر    امتحان کنید تا مطمئن شوید چسدبندگی کدافی وجدود دارد.   

، توصدیه مدی شدود    CERMIMORTAR 2-10شدن عملکرد فندی  

 3اسددتفاده شددود )بدده جددای   3بدده  0بددا نسددبت  CERMILATEXاز 

بدا هدم مخلدوط     CERMILATEXواحدد   0واحد آب و  2احد آب، و

، می تدوان کاشدی هدایی تدا سدایز      CERMIPLUSبا افزودن  شود(. 

 سانتی متر را هم چسباند. 60*60

   چسب های اضافه را باید پیش از خشک شدن با یک پارچه یا اسدفنم

 مرطوب از روی کاشیها پاک کرد.

  سنگ های طبیعی، باید در مورد کاشی های شفاف و رنگ روشن و

یک نمونه را امتحان کرد و احتمال لک شددن و سدایه اندداختن در آن    

 نگ استفاده کرد.رمشاهده شود. در این موارد باید از چسبهای سفید 

      بددرای جلددوگیری از آب گرفتگددی، بدده خصددوص در فضدداهای بدداز و

در امتداد چاه  %3محیط های خیس، باید هم سطح سازی را با شیب 

 ب انجام داد. فاضال

 .مالت ریزی باید بعد از زدن و خشک شدن چسب انجام شود 

  برای مالت ریزی، ازCERMIEPOSOL  یاCERMIJOINT 

2-10 HRC  یدداCERMIJOINT 3-10 FLEX   متناسددب بددا

شدرایط فندی مددورد نیداز اسدتفاده کنیددد. ایدن محصدوالت آب گریددزی و       

ی بهداشددتی مقاومدت نسدبت بدده مدواد شددیمیایی را کده ممکدن اسددت بدرا      

 شدن آب به آن اضافه شده باشد، افزایش می دهند.

   هنگام استفاده از مالتهای سیمانی، کاماًل طبق دستورالعمل درج شدده

روی بسته بندی یا دفترچه اطالعات فنی محصدول عمدل کنیدد. بدرای     

کاربرد آسدان تدر و اطمیندان از عملکدرد کامدل محصدول نهدایی، بایدد         

درجدده سددانتی گددراد اسددتفاده   00-20ین مددالت را در دمددای طبیعددی بدد 

 کرد.

  هنگام استفاده از مالتهای سیمانی، بیش تر از مقدار الزم، آب اضافه

نکنید یا وقتی مخلوط آماده شد، دوباره آن را خیس نکنیدد. ایدن باعدی    

می شود تا مالت ضدعیف شدود و حفدره هدا و دانده هدایی روی سدطح        

و تیره تر از آنچه که هسدت  مالت به وجود بیاید، رنگ آن تغییر کند 

 به نظر بیاید.

      ،برای کاربرد آسان تر و اطمینان از عملکدرد کامدل محصدول نهدایی

درجه سانتی گراد اسدتفاده   00-20باید مالت را در دمای طبیعی بین 

 کرد.

  بدددرای بهتدددر شددددن عملکدددرد فندددیCERMIMORTAR 3-10 

FLEX  توصیه می شود از ،CERMILATEX   3بده   0با نسدبت 

واحدددددد  0واحدددددد آب و  2واحدددددد آب،  3تفاده شدددددود )بددددده جدددددای اسددددد

CERMILATEX .)با هم مخلوط شود 

  سداعت، سدطوح مدالت ریدزی شدده بایدد از ندور مسدتقیم          21حداقل تا

 خورشید، یخ زدگی، بارندگی محافظت شوند.

  ،در صورت وجود هر گونه مالت اضافی یا لکه بعد از مالت کاری

که تمیز کننده کاشی است  CERMINETروز صبر کرده و از  00



 

و این مواد سدفت را شدل مدی کندد تدا کنددن و پداک کدردن آنهدا راحدت           

 شود استفاده نمایید.

     ،اتصاالت انبساطی امکان جابجایی های جزئی در اثدر تغییدرات دمدا

رطوبدت و بارهددای مکددانیکی و حرارتدی را روی سددطح و زیددر الیدده   

ت اتصددال کاشددی بددا فددراهم مددی کنددد. اتصدداالت انبسدداطی بایددد در قسددم

سددایر مصددالح در امتددداد گوشدده هددای داخلددی، اتصدداالت موجددود و در 

جاهایی که نوع مصدالح زمینده متفداوت اسدت، تهیده شدوند. همدانطور        

کدده در بدداال گفتدده شددد، اتصدداالت انبسدداطی فشددارهای وارد شددده بددین      

مصالح متفاوت را با ظرفیت های مختلفی جذب می کنند و در نتیجده  

بایدد بدا    را اتصاالت انبساطی شکل کف یا پوشش میشوند.مانع تغییر 

مدالت هدای سدیمانی     پروفیل ها  یا ماستیک های مناسب، عایق کدرد. 

 مناسب نیستند. اتصاالت انبساطیبرای 

      از هددیچ روکددش یددا پوششددی بددرای محددل هددای انبسدداط و اتصدداالت

انبساطی سازه های ساختمان ها نباید استفاده شود. این محدل هدا را   

 اید با پروفیل ها  یا ماستیک های مناسب، عایق کرد.ب

    در صورت وجود اتصاالت انبساطی قبلی روی کف، بایدد اتصداالت

مصنوعی درست کرد. پس از گذاشتن پوشش، باید اتصاالت سرد را 

)برای کاشدی   4m*4mروی الیه کف در فضای چهار گوش حداقل 

 کار گذاشت. 1cm(، با حداقل عمق 8m*8mهای بزرگ 

    مددی تددوان از بتددون بددر بددرای ایجدداد ایددن اتصدداالت اسددتفاده کددرد. اگددر

باشددد، بایددد اتصدداالت    4m*4mفضددای مددورد نیدداز کوچددک تددر از     

 انبساطی را به شکل )+( در محل مورد نظر کار گذاشت. 

       اگر امکان این کار وجدود نداشدت، بایدد اتصداالت انبسداطی را درون

فشددار ایجدداد شددده بدده   سددتون هددا کددار کددرد. ایددن اتصدداالت مصددنوعی    

 واسطه جابجایی های سازه های ساختمانی را از بین خواهند برد.

     10-6اتصدداالت انبسدداطی بایددد حددداقل پهنددای معددادلmm  در امتددداد

گوشه هدای داخلدی )تقداطع دیوارهدا و کدف( داشدته باشدند. ایدن قدانون          

 باید رعایت شود و حاشیه ها نیز به هنگام کاشی کاری لحاظ شوند.

  استیک از مCERMITHANE  برای پر کردن اتصاالت می توان

 کرد. انبساطی نیز استفاده

 

 

    العمل توجه: در مرحله تولید، کنترل های اولیه محصول ما انجام شده است. ما ثبات کیفیت محصوالتمان را تضمین می کنیم. همۀ توصدیه هدا و دسدتور

تجربیات ما است. لطفًا برای سطوح خاصی که در برگه اطالعات فنی لحاظ نشده اندد، بدا   های درج شده در برگه اطالعات فنی به طور کلی بر اساس 

ما تماس بگیریدد. حدق بده روزرسدانی اطالعدات ایدن برگده، بددون اعدالن قبلدی، در صدورت ضدرورت هدای فندی، بدرای شدرکت مدا محفدوظ اسدت. ایدن                     

 کاتالوگ جدید به نسخه های قبلی ارجحیت دارد.

  



 

 

 ای دارای سیستم حرارت از کفکاشی کاری کف ه

0) CERMIPLUS )چسب کاشی پورسلین قابل انعطاف( 

2)  CERMIJOINT 3-10 FLEX + )مالت قابل انعطاف(CERMILATEX )چسب خیلی قوی( 

3) CERMITHANE )ماستیک پرکننده اتصال پلی پورتن یک قسمتی( 

  



 

 آماده سازی سطح

  اقل ضدخامت  سیستم های حرارت از کف را باید با زیرالیه ای با حدد

7.5mm  .ادغام کرد 

  بانید. قبدل از کاشدی کداری،    سد کاشی را روی زیرالیه یا بتون تدازه نچ

زمدان  هفته برای خشک شددن زیرالیده یدا بتدون صدبر کنیدد.        6حداقل 

خشک شدن در دمای پایین تر، بیشتر و در دمای باالتر، کمتدر طدول   

دن، می کشد. به منظور جلوگیری از ترک خوردگی در اثدر جمدع شد   

زیرالیه را باید هرروز خیس کرد و شرایط محیطی نباید خیلدی گدرم   

 و خشک باشد.

      7متدر طدول نبایدد از     2عمیق ترین نقطه مدورد نظدر بداmm   بیشدتر

هددم سددطح  محصدوالت باشدد. بددرای انحدراف بیشددتر، سددطح را بایدد بددا    

 ، صاف یکدست کرد.(CERMIFLOOR 3-10کف ) کننده

  دگی مناسدب، حتمدًا تمیدز باشدد. سدطوح      زیر الیه باید برای یک چسدبن

باید تمیز و عاری از گرد و خاک، آلدودگی، چربدی یدا هدر ندوع مدانع       

بعد از سفت شدن صیقلی شددن سدطوح    دیگری برای چسبندگی باشد.

و الیه سطحی )بتون و غیره( باید تمیز کداری انجدام شدود. زیدر الیده      

نباشددد. بایددد کامددل، تمیددز، یکنواخددت بددوده و خیلددی خشددک یددا خددیس       

 توصیه می شود سطح با آب تحت فشار تمیز شود.

  روز پددیش از شددروع کددار، بایددد حتمددا سددطح را )بددا دمددای       3حددداقل

موردنیاز( گرم کرد و بعد از آن اجازه داد تدا دمدا کداهش یافتده و  بده      

دمای محیط برسد. هدف از این کار تشدخیص تغییرشدکل هدا و تدرک     

دیددن در زیرالیده ایجداد     هایی است که ممکن اسدت در حدین حدرارت   

 شوند.

 انتخاب کاشی ها

 اندازه و نوع کاشی ها طبق توصیه سازندگان انتخاب شود.

  ترکیب محصوالت سرمیکس

 CERMIPLUS   

 CERMILATEX  

 CERMIJOINT 3-10 FLEX  

  CERMITHANE   

 تکنیک های مصرف

     بددددرای کاشددددی کدددداری کددددف هددددای دارای حددددرارت از کددددف، بایددددد از

ا جابجددایی هددای ناشددی از تدداثیرات حرارتددی یددا    محصددوالت متناسددب بدد 

 مکانیکی) انبساط و جمع شدگی کف( استفاده کرد.

  زیر الیه های پر منفذ را باید پیش از کاشی کاری باCERMIFILM 

آسددتر کددرد. زدن آسددتر، میددزان جددذب آب از سددطح را متددوازن کددرده و  

ساعت صبر کنیدد تدا آسدتر خشدک      3باعی افزایش چسبندگی می شود. 

 شود، سپس کار بعدی را انجام دهید.

  بعد از کنترل تونالیته و درجه بندی کاشی ها، می توان کاشی کاری را

سددانتیمتر  60*30انجددام داد. بددرای نصددب کاشددی هددای کوچددک تددر از   

CERMIPLUS .را انتخاب کنید 

      آب تمیدددز را بددده تددددریم ) بدددا مقددددار ذکدددر شدددده در دسدددتورالعمل فندددی

کددرده و بدده هددم بزنیدد تددا صدداف و یکدسددت   محصدول(، بدده پددودر اضدافه  

شود. توصیه می شود برای ترکیب بهتر، از دور کند یک دریدل برقدی   

   برای هم زدن استفاده شود.

  .خمیر باید به حدی رقیق باشد که از ماله نریزد 

  دقیقه اسدتراحت داده شدود و هنگدام اسدتفاده، دوبداره هدم        0-3خمیر باید

 زده شود.

 ضخامت مناسب برای بسدتر کدار، از مالده مناسدب      برای به دست آمدن

، چسب را 33*33 < )برای کاشی های سایز  برای چسب استفاده کنید

کاشددی هدا بایددد در حددین زمدان بدداز چسددب   . بایدد بدده پشددت کاشدی هددم زد(  

نصددب شددده و بددا یددک چددرخش کوچددک یددا لغزاندددن فشددار داده شددوند تددا  

سددتیکی بدده آرامددی   کدداماًل بچسددبند. روی کاشددی بایددد بددا یددک چکددش پال    

ضربه زد تا چسب کاماًل زیر آن پخش شده و به خوبی بچسبد. یکی از 

کاشدی هددا را بدده عندوان نموندده امتحددان کنیددد تدا مطمددئن شددوید چسددبندگی    

  کافی وجود دارد.

       چسب های اضافه را باید پیش از خشک شدن بدا یدک پارچده یدا اسدفنم

 مرطوب از روی کاشیها پاک کرد.

   شدفاف و رندگ روشدن و سدنگ هدای طبیعدی، بایدد         در مورد کاشدی هدای

یددک نموندده را امتحددان کددرد و احتمددال لددک شدددن و سددایه انددداختن در آن     

 نگ استفاده کرد.رمشاهده شود. در این موارد باید از چسبهای سفید 

    بدددددرای بهتدددددر شددددددن عملکدددددرد فندددددی چسدددددب ، توصدددددیه مدددددی شدددددود از

CERMILATEX  واحدد آب،   3استفاده شود )به جدای   3به  0با نسبت

بدددا هدددم مخلدددوط شدددود(. بدددا    CERMILATEXواحدددد  0واحدددد آب و  2

مددی تددوان کاشددی هددایی تددا ابعدداد  CERMIPLUSافزودنددی اضددافه شددده، 

 سانتی متر را نصب کرد. 60*60

 .مالت ریزی باید بعد از زدن و خشک شدن چسب انجام شود 

  بددرای مددالت ریددزی، ازCERMIJOINT 3-10 FLEX  متناسددب بددا

 ورد نیاز استفاده کنید. شرایط فنی م

     هنگددام اسددتفاده از مالتهددای سددیمانی، کدداماًل طبددق دسددتورالعمل درج شددده

روی بسددته بندددی یددا دفترچدده اطالعددات فنددی محصددول عمددل کنیددد. بددرای    

کاربرد آسان تر و اطمینان از عملکرد کامل محصول نهدایی، بایدد مدالت    

 ه کرد.درجه سانتی گراد استفاد 00-20را در دمای طبیعی بین 

    هنگددام اسددتفاده از مالتهددای سددیمانی، بددیش تددر از مقدددار الزم، آب اضددافه

نکنید یا وقتی مخلوط آماده شد، دوباره آن را خیس نکنید. ایدن باعدی مدی    

شود تا مالت ضعیف شود و حفره ها و دانده هدایی روی سدطح مدالت بده      

 بیاید. وجود بیاید، رنگ آن تغییر کند و تیره تر از آنچه که هست به نظر

      برای کاربرد آسان تر و اطمینان از عملکرد کامدل محصدول نهدایی، بایدد

 درجه سانتی گراد استفاده کرد. 00-20مالت را در دمای طبیعی بین 

      برای بهتدر شددن عملکدرد فندیCERMIMORTAR 3-10 FLEX  ،

اسدتفاده شدود    3بده   0بدا نسدبت    CERMILATEXتوصیه مدی شدود از   

بدا هدم    CERMILATEXواحدد   0واحدد آب و   2واحد آب،  3)به جای 

 مخلوط شود(.

   سدداعت، سددطوح مددالت ریددزی شددده بایددد از نددور مسددتقیم        21حددداقل تددا

 خورشید، یخ زدگی، بارندگی محافظت شوند.

  ،00در صورت وجود هر گونه مالت اضافی یا لکه بعد از مالت کاری 

که تمیز کنندده کاشدی اسدت و ایدن      CERMINETروز صبر کرده و از 

مواد سفت را شل می کند تا کندن و پاک کدردن آنهدا راحدت شدود اسدتفاده      

 نمایید.

      ،اتصدداالت انبسدداطی امکددان جابجددایی هددای جزئددی در اثددر تغییددرات دمددا

رطوبت و بارهای مکانیکی و حرارتی را روی سطح و زیر الیه فدراهم  

می کند. اتصاالت انبساطی باید در قسمت اتصال کاشی بدا سدایر مصدالح    

متددداد گوشدده هددای داخلددی، اتصدداالت موجددود و در جاهددایی کدده نددوع    در ا

مصالح زمینه متفاوت است، تهیده شدوند. همدانطور کده در بداال گفتده شدد،        

اتصاالت انبساطی فشارهای وارد شده بین مصالح متفاوت را بدا ظرفیدت   

های مختلفی جذب می کنند و در نتیجده مدانع تغییدر شدکل کدف یدا پوشدش        

بایددد بددا پروفیددل هددا  یددا ماسددتیک هددای        را انبسدداطی اتصدداالت   میشددوند.

مناسدب   اتصداالت انبسداطی  مالت های سیمانی بدرای   مناسب، عایق کرد.

 نیستند.

        از هیچ روکش یا پوششی بدرای محدل هدای انبسداط و اتصداالت انبسداطی

سازه های ساختمان ها نباید استفاده شود. این محدل هدا را بایدد بدا پروفیدل      

 مناسب، عایق کرد. ها  یا ماستیک های

      در صددورت وجددود اتصدداالت انبسدداطی قبلددی روی کددف، بایددد اتصدداالت

مصددنوعی درسددت کددرد. پددس از گذاشددتن پوشددش، بایددد اتصدداالت سددرد را 

)برای کاشی های  4m*4mروی الیه کف در فضای چهار گوش حداقل 

 کار گذاشت. 1cm(، با حداقل عمق 8m*8mبزرگ 

ایدن اتصداالت اسدتفاده کدرد. اگدر فضدای       می توان از بتون بر برای ایجاد 

باشدد، بایدد اتصداالت انبسداطی را بده       4m*4mمورد نیاز کوچک تدر از  

 شکل )+( در محل مورد نظر کار گذاشت. 

اگر امکان این کار وجود نداشت، باید اتصاالت انبساطی را درون ستون 

 ها کار کرد. این اتصاالت مصنوعی فشار ایجاد شده به واسطه جابجدایی 

 های سازه های ساختمانی را از بین خواهند برد.

      10-6اتصاالت انبساطی بایدد حدداقل پهندای معدادلmm    در امتدداد گوشده

های داخلی )تقاطع دیوارها و کف( داشته باشدند. ایدن قدانون بایدد رعایدت      

 شود و حاشیه ها نیز به هنگام کاشی کاری لحاظ شوند.

   از ماسددتیکCERMITHANE  ر کددردن اتصدداالت  بددرای پددمددی تددوان

 کرد. انبساطی نیز استفاده

 



 

در مرحله تولید، کنترل های اولیه محصول ما انجام شده است. ما ثبات کیفیت محصوالتمان را تضدمین مدی کندیم. همدۀ توصدیه هدا و دسدتورالعمل        توجه: 

خاصی که در برگه اطالعات فنی لحاظ نشده اند، با مدا  های درج شده در برگه اطالعات فنی به طور کلی بر اساس تجربیات ما است. لطفًا برای سطوح 

تماس بگیرید. حق به روزرسانی اطالعات این برگه، بدون اعالن قبلی، در صورت ضدرورت هدای فندی، بدرای شدرکت مدا محفدوظ اسدت. ایدن کاتدالوگ           

 جدید به نسخه های قبلی ارجحیت دارد.

  



 

 

 ییا پالسترهای سنگ گچ یکاشی کاری پنل های سنگ گچ

 ی یا پالسترهای سنگ گچ یپنل های سنگ گچ -0

2-  CERMIFILM )پرایمر با پایه رزین سینتتیک( 

3- CERMIFIX HP   )چسب کاشی آماده بسیار قوی ترکیبی و قابل انعطاف ( 

1-  CERMIJOINT 3-10 FLEX   مالت قابل انعطاف(یا(CERMIJOINT 0-3 FLEX  مالت ریزدانه دار قابل(

 خیلی قوی()چسب  CERMILATEXانعطاف( + 

0- CERMITHANE )ماستیک پرکننده اتصال پلی پورتن یک قسمتی( 

  



 

 آماده سازی سطح

         زیرالیه باید برای یک چسدبندگی مناسدب، حتمدًا تمیدز باشدد. سدطوح بایدد

تمیز و عاری از گرد و خاک، آلودگی، چربدی یدا هدر ندوع مدانع دیگدری       

یدده بعددد از سددفت شدددن صددیقلی شدددن سددطوح و ال   بددرای چسددبندگی باشددد. 

 سطحی )بتون و غیره( باید تمیز کاری انجام شود.

 بایددد کامددل، تمیددز، یکنواخددت بددوده و خددیس نباشددد. یپنددل هددای سددنگ گچدد 

 چک کنید که حتما محکم نصب شده باشند.

  ی بایدد از اتصداالت انبسداطی اسدتفاده شدود.بعد از      پنل های سنگ گچبین

ی ناشددی از نصددب پنددل هددا بایددد صددبر کددرد تددا جابجددایی هددا و انبسدداط هددا   

 تاثیرات حرارتی اتفاق بیفتند، بعد آنها را صیقل داد.

            اتصاالت سرد بدین پندل هدای بلدوکی را مدی تدوان بدا پالسدتر پوشداند ) بده

سددانتیمتر در امتددداد اتصددال، پالسددتر ریختدده مددی شددود(.     00فاصددله هددر 

برای جلوگیری از هرگونه تدرک خدوردگی در اثدر حرکدت پندل، بایدد از       

یا شبکه تقویدت کنندده مقداوم بده مدواد قلیدایی اسدتفاده کدرد.         نوار ارتجاعی 

این تقویت کننده را باید وقتی پالستر هنوز خیس است با توجه به توصیه 

  سازنده، درون آن کار گذاشت.

  باشد. %0رطوبت نسبی برای زیرالیه باید زیر 

 انتخاب کاشی ها

 .اندازه و نوع کاشی ها طبق توصیه سازندگان انتخاب شود 

 ترکیب محصوالت سرمیکس

 CERMIFIX HP 

 CERMIJOINT 3-10 FLEX 

 CERMIJOINT 0-3 FLEX  

 CERMILATEX 

 CERMITHANE 
 تکنیک های مصرف

   بددرای چسددباندن کاشددی روی پنددل هددای سددنگ گچددی تختدده ای کدده سدداختار

 قابل انعطاف دارند باید  از چسب های کاشی انعطاف پذیر استفاده کرد.

   ی کدده پایدده سددیمان دارنددد مددی توانددد نتددایجی     چددون اسددتفاده از چسددب هددای

ریسکی برای این نوع سطوح به دنبال داشته باشد ) به دلیل منافدذ بسدیار   

زیدداد سددطوح( توصددیه مددی شددود از چسددب هددای کاشددی اکریلیددک پخددش      

شونده استفاده شود. این نوع چسب بعد از اینکه سدازه آب درون خدود را   

 از دست می دهد خشک شده و می چسبد.  

 رای نصب کاشی از بCERMIFIX HP .استفاده شود 

 .این چسب از قبل ترکیب شده و نیازی به ترکیب کردن ندارد 

        .به شکل خمیر است و مدی تدوان آن را مسدتقیم روی کاشدی اسدتفاده کدرد

برای خمیرهای از پیش آماده شدده هیچگداه از افزودندی هدا )آب، التکدس      

 و...( استفاده نکنید.

   بددرای نصددب کاشددی ازCERMIPLUS  .بددرای بدده دسددت  اسددتفاده شددود

آمدددن ضددخامت مناسددب بددرای بسددتر کددار، از مالدده مناسددب بددرای چسددب     

، چسب را بایدد بده پشدت    33*33 < استفاده کنید )برای کاشی های سایز 

کاشی هم زد(. کاشی های شیشه ای، سنگهای طبیعی و مرمدر را بایدد بدا    

یا  V5ده از ماله های برای کارآیی بهتر استفا روش دو طرفه چسب زد.

V6 .توصیه می شود 

           در مورد کاشدی هدای شدفاف و رندگ روشدن و سدنگ هدای طبیعدی، بایدد

یددک نموندده را امتحددان کددرد و احتمددال لددک شدددن و سددایه انددداختن در آن    

 نگ استفاده کرد.رمشاهده شود. در این موارد باید از چسبهای سفید 

   و بدا یدک چدرخش    کاشی ها باید در حین زمان باز چسب نصب شدده

کوچک یا لغزاندن فشار داده شوند تا کاماًل بچسبند. روی کاشدی بایدد   

با یک چکش پالستیکی به آرامی ضربه زد تدا چسدب کداماًل زیدر آن     

پخش شده و به خوبی بچسبد. یکدی از کاشدی هدا را بده عندوان نمونده       

 امتحان کنید تا مطمئن شوید چسبندگی کافی وجود دارد.

 زمدین را کاشدی    -دیوار -ن پنل ها و محل اتصال پنلروی اتصاالت درو

کاری نکنید. احتمدال دارد ایدن اتصداالت جابجدایی هدایی داشدته باشدند کده         

باعددی تغییددر شددکل نمددای کددار شددود. روی اتصدداالت را بددا پروفیددل هددا یددا  

 ماستیک های مناسب بپوشانید.

            چسب های اضدافه را بایدد پدیش از خشدک شددن بدا یدک پارچده یدا اسدفنم

 رطوب از روی کاشیها پاک کرد.م

 .مالت ریزی باید بعد از زدن و خشک شدن چسب انجام شود 

     بدرای مدالت ریدزی، ازCERMIJOINT 0-3 FLEX    بدرای کاشدی(

 CERMIJOINT 3-10سدددانتیمتر(، یدددا  0/2در  0/2هدددای سدددایز 

FLEX  استفاده کنید. برای بهتر شدن عملکرد فنی ، توصیه می شود از

CERMILATEX واحدد آب،   3استفاده شود )به جای  3به  0سبت با ن

 با هم مخلوط شود(. CERMILATEXواحد  0واحد آب و  2

    هنگددام اسددتفاده از مالتهددای سددیمانی، کدداماًل طبددق دسددتورالعمل درج شددده

 روی بسته بندی یا دفترچه اطالعات فنی محصول عمل کنید. 

  زم، آب اضددافه هنگددام اسددتفاده از مالتهددای سددیمانی، بددیش تددر از مقدددار ال

نکنید یا وقتی مخلوط آماده شد، دوباره آن را خیس نکنید. این باعدی مدی   

شود تا مالت ضعیف شود و حفره ها و دانه هدایی روی سدطح مدالت بده     

 وجود بیاید، رنگ آن تغییر کند و تیره تر از آنچه که هست به نظر بیاید.

  ل نهدایی، بایدد   برای کاربرد آسان تر و اطمینان از عملکرد کامل محصدو

 درجه سانتی گراد استفاده کرد. 00-20مالت را در دمای طبیعی بین 

   سدداعت، سددطوح مددالت ریددزی شددده بایددد از نددور مسددتقیم        21حددداقل تددا

 خورشید، یخ زدگی، بارندگی محافظت شوند.

           ،در صورت وجود هدر گونده مدالت اضدافی یدا لکده بعدد از مدالت کداری

که تمیز کنندده کاشدی اسدت و     CERMINETروز صبر کرده و از  00

ایدن مدواد سدفت را شدل مدی کندد تددا کنددن و پداک کدردن آنهدا راحدت شددود            

 استفاده نمایید.

     ،اتصدداالت انبسدداطی امکددان جابجددایی هددای جزئددی در اثددر تغییددرات دمددا

رطوبت و بارهای مکانیکی و حرارتی را روی سطح و زیر الیه فدراهم  

اتصال کاشی بدا سدایر مصدالح    می کند. اتصاالت انبساطی باید در قسمت 

در امتددداد گوشدده هددای داخلددی، اتصدداالت موجددود و در جاهددایی کدده نددوع   

مصالح زمینه متفاوت است، تهیه شدوند. همدانطور کده در بداال گفتده شدد،       

اتصاالت انبساطی فشارهای وارد شده بین مصالح متفاوت را با ظرفیدت  

ل کدف یدا پوشدش    های مختلفی جذب می کنند و در نتیجه مدانع تغییدر شدک   

بایددد بددا پروفیددل هددا  یددا ماسددتیک هددای        را اتصدداالت انبسدداطی  میشددوند.

مناسدب   اتصداالت انبسداطی  مالت های سیمانی برای  مناسب، عایق کرد.

 نیستند.

 ،در گوشه های داخلی، پوشش های دیوار که منطبق بر هم  درون پنل ها

تدر بایدد   م 3*3هستند، محل اتصال دیوار به کف و فضداهای بزرگتدر از   

عرض توصیه شده برای بندها حداقل از اتصاالت انبساطی استفاده کرد. 

6-10 mm         است. بعد از اتمام کاشدی کداری بایدد بدرای آن لبده هدایی نیدز

از هیچ روکش یا پوششی برای محل های انبساط و در نظر گرفته شود. 

ها  اتصاالت انبساطی سازه های ساختمان ها نباید استفاده شود. این محل

 را باید با پروفیل ها  یا ماستیک های مناسب، عایق کرد.

  از ماسددتیکCERMITHANE   بددرای پددر کددردن اتصدداالت   مددی تددوان

 کرد. انبساطی نیز استفاده

  کیلوگرم در هر  30برای کاشی کاری دیوارها وزن کاشیها نباید بیش از

 مترمربع باشد.

  سانتیمتر مربدع   900 تا 300استفاده از کاشی های پورسلین با سایز بین

متددر بیشددتر باشددد.    1سددانتیمتر( در کاشددی کدداری نمددا نبایددد از     20*00)

لطفا برای پشدتیبانی فندی بدرای کاشدی هدای بزرگتدر در ارتفاعدات بداالتر         

 مشاوره کنید.

کندیم. همدۀ توصدیه هدا و دسدتورالعمل      در مرحله تولید، کنترل های اولیه محصول ما انجام شده است. ما ثبات کیفیت محصوالتمان را تضدمین مدی   توجه: 

با مدا   های درج شده در برگه اطالعات فنی به طور کلی بر اساس تجربیات ما است. لطفًا برای سطوح خاصی که در برگه اطالعات فنی لحاظ نشده اند،

رکت مدا محفدوظ اسدت. ایدن کاتدالوگ      تماس بگیرید. حق به روزرسانی اطالعات این برگه، بدون اعالن قبلی، در صورت ضدرورت هدای فندی، بدرای شد     

  جدید به نسخه های قبلی ارجحیت دارد.



 

 

  کاشی کاری روی کاشیهای قبلی

 0- CERMINET )ماده تمیز کننده کاشی، مایع با پایه اسیدی( 

 2-PLUS CERMIFILM   پرایمر با پایه رزین سینتتیک( یا(CERMIPLUS +)چسب کاشی پورسلین قابل انعطاف( 

CERMILATEX)افزودنی قوی( 

3- CERMIPLUS چسب کاشی پورسلین قابل انعطاف( یا( CERMIFIX HP  چسب کاشی آماده بسیار قوی ترکیبی و قابل (

 انعطاف(

1- CERMIJOINT EPOSOL  مالت با پایه رزین اپوکسی(یا(CERMIJOINT 3-10 FLEX   یا)مالت قابل انعطاف(

CERMIJOINT 0-3 FLEX بل انعطاف( )مالت ریزدانه دار قا 

0-  CERMITHANE )ماستیک پرکننده اتصال پلی پورتن یک قسمتی( 

  



 

 آماده سازی سطح

  باشدددد. از چسدددب و   بایدددد کامدددل، تمیدددز، یکنواخدددت  زیرالیددده

استحکام کاشی های قبلی بایدد بدا ضدربه چکدش مطمدئن شدد.       

پوشش هایی که سست یا ضعیف شده اند را باید برداشدت یدا   

کدددرد یدددا زیرالیددده را بایدددد بدددا   بدددا پوشدددش مشدددابهی تعدددوی   

 محصوالت ترمیمی مناسب بازسازی کرد.

      .زیر الیه باید برای یک چسبندگی مناسدب، حتمدًا تمیدز باشدد

سطوح باید تمیز و عاری از گرد و خاک، آلودگی، چربی یا 

از  هددددر نددددوع مددددانع دیگددددری بددددرای چسددددبندگی باشددددد.     

CERMINET   برای تمیز کردن لکه و مواد اضدافی روی

 ا استفاده شود.کاشیه

  برای افزایش فضای چسبندگی باید سطح کاشی های قبلی را

بدده آرامددی بددا چکددش ضددربه زد، امددا مراقددب باشددید کدده بدده        

اسددتحکام چسددبندگی کاشددی هددای قبلددی روی زیرالیدده لطمدده     

 وارد نکنید.

 انتخاب کاشی ها 

 .اندازه و نوع کاشی ها طبق توصیه سازندگان انتخاب شود 

 یکسترکیب محصوالت سرم 

 PLUS CERMIFILM 

 CERMIPLUS 

 CERMIFIX HP  

 CERMIJOINT 0-3 FLEX  

 CERMIJOINT 3-10 FLEX 

 CERMIJOINT EPOSOL  

 CERMINET 

 تکنیک های مصرف 

       برای کاشی کاری روی کاشدیهای قبلدی بایدد سدطح کاشدیهای

 قبلی را به منظور افزایش قابلیت

  چسددددبندگی زیرالیدددده بددددا پرایمددددرPLUS CERMIFILM 

 ساعت صبر کرد تا خشک شود.6و  آستر کرد

    بددرای نصددب کاشددی ازCERMIFIX HP   هنگددامی کدده(

الزم نیست برای نصدب کاشدی روی دیدوار پرمنفدذ از آسدتر      

 استفاده شود.  CERMIPLUSاستفاده شود( و یا 

      ایددن چسددب از قبددل ترکیددب شددده و نیددازی بدده ترکیددب کددردن

 ندارد. بده شدکل خمیدر اسدت و مدی تدوان آن را مسدتقیم روی       

کاشدددی اسدددتفاده کدددرد. بدددرای خمیرهدددای از پدددیش آمددداده شدددده 

 هیچگاه از افزودنی ها )آب، التکس و...( استفاده نکنید.

 CERMIPLUSآب تمیز را به تدریم )با مقدار ذکر شدده   ؛

در دستورالعمل فنی محصول(، بده پدودر اضدافه کدرده و بده      

هم بزنید تدا صداف و یکدسدت شدود. توصدیه مدی شدود بدرای         

تددر، از دور کنددد یددک دریددل برقددی بددرای هددم زدن   ترکیددب به

خمیددر بایددد بدده حدددی رقیددق باشددد کدده از مالدده      اسددتفاده شددود. 

دقیقددده اسدددتراحت داده شدددود و هنگدددام  0نریدددزد. خمیدددر بایدددد 

 استفاده، دوباره هم زده شود.

          برای بده دسدت آمددن ضدخامت مناسدب بدرای بسدتر کدار، از

اشددی هددای مالدده مناسددب بددرای چسددب اسددتفاده کنیددد )بددرای ک   

 ، چسددب را بایدد بده پشدت کاشدی هددم زد(.    33*33 < سدایز  

کاشددی هددای شیشدده ای، سددنگهای طبیعددی و مرمددر را بایددد بددا  

برای کارآیی بهتر استفاده از ماله  روش دو طرفه چسب زد.

 توصیه می شود. V6یا  V5های 

      کاشی ها باید در حین زمان باز چسب نصدب شدده و بدا یدک

ار داده شوند تا کاماًل بچسدبند.  چرخش کوچک یا لغزاندن فش

روی کاشی باید با یک چکش پالستیکی به آرامی ضربه زد 

تا چسب کاماًل زیر آن پخش شده و به خوبی بچسبد. یکی از 

کاشدی هدا را بده عندوان نمونده امتحدان کنیدد تدا مطمدئن شددوید          

  چسبندگی کافی وجود دارد.

 رچده  چسب های اضافه را باید پیش از خشک شدن با یک پا

 یا اسفنم مرطوب از روی کاشیها پاک کرد.

        در مددورد کاشددی هددای شددفاف و رنددگ روشددن و سددنگ هددای

طبیعی، باید یک نمونه را امتحدان کدرد و احتمدال لدک شددن و      

سدددایه اندددداختن در آن مشددداهده شدددود. در ایدددن مدددوارد بایدددد از     

  نگ استفاده کرد.رچسبهای سفید 

    برای بهتر شدن عملکدرد فندیCERMIPLUS ،   توصدیه مدی

استفاده شود )به  3به  0با نسبت  CERMILATEXشود از 

 CERMILATEXواحدد   0واحد آب و  2واحد آب،  3جای 

بدددددا افزودندددددی اضدددددافه شدددددده،   بدددددا هدددددم مخلدددددوط شدددددود(. 

CERMIPLUS    60*60مدددی تدددوان کاشدددی هدددایی تدددا ابعددداد 

سانتی متر را نصب کرد. مدالت ریدزی را بایدد بعدد از زدن و     

رندگ مدالت   سداعت( انجدام داد.    6ل خشک شدن چسب )حدداق 

ممکن است باعی رنگی شدن محتوای سیمانی چسدب و رندگ   

 آن بشود.

      برای مالت ریدزی یکدی از سده محصدولCERMIJOINT 

EPOSOL، 

  CERMIJOINT 3-10 FLEX   یداCERMIJOINT 0-

3 FLEX     .را با توجه به شرایط فنی مورد نیداز انتخداب کنیدد

CERMIJOINT EPOSOL مقاومدددت در  آب گریدددزی و

مقابددل مددواد شددیمیایی را افددزایش میدهددد بنددابراین بددرای مددالت    

ریددزی آشددپزخانه هددا و محددیط هددای مرطددوب کدده در آنهددا پدداک  

کردن موادغذایی، آب و مواد شیمیایی از سدطوح ممکدن اسدت    

 باعی تاثیرات فرسایشی بر سطح مالت شود مناسب است. 

  ق دسددتورالعمل هنگددام اسددتفاده از مالتهددای سددیمانی، کدداماًل طبدد

درج شده روی بسته بندی یدا دفترچده اطالعدات فندی محصدول      

عمل کنید. برای کاربرد آسان تر و اطمینان از عملکدرد کامدل   

 00-20محصدول نهددایی، بایددد مددالت را در دمددای طبیعددی بددین  

 درجه سانتی گراد استفاده کرد.

   هنگام استفاده از مالتهای سیمانی، بیش تر از مقددار الزم، آب

ضددافه نکنیددد یددا وقتددی مخلددوط آمدداده شددد، دوبدداره آن را خددیس   ا

نکنید. این باعی می شود تا مالت ضدعیف شدود و حفدره هدا و     

دانه هایی روی سطح مالت به وجود بیاید، رنگ آن تغییر کند 

 و تیره تر از آنچه که هست به نظر بیاید.

     بددرای بهتددر شدددن عملکددرد فنددیCERMIJOINT 3-10 

FLEX  وCERMIJOINT 0-3 FLEX  مقاومددت، آب (

گریدددددددزی و انعطددددددداف بیشدددددددتر(، توصدددددددیه مدددددددی شدددددددود از  

CERMILATEX  3استفاده شود )به جدای   3به  0با نسبت 

بددا هددم  CERMILATEXواحددد  0واحددد آب و  2واحددد آب، 

 مخلوط شود(. 

  سدداعت، سددطوح مددالت ریددزی شددده بایددد از نددور   21حددداقل تددا

چنانچده   شدوند. مستقیم خورشید، یخ زدگی، بارنددگی محافظدت   

سدداعت و چنانچدده در  21کددف در معددرض راه رفددتن اسددت تددا  

ساعت مدورد اسدتفاده    22معرض بار ترافیکی سنگین است تا 

 قرار نگیرد.

    در صورت وجود هر گونه مالت اضافی یا لکه بعدد از مدالت

کدده تمیددز   CERMINETروز صددبر کددرده و از   00کدداری، 

کندد تدا کنددن و     کننده کاشی است و این مدواد سدفت را شدل مدی    

 پاک کردن آنها راحت شود استفاده نمایید. 

         اتصددداالت انبسددداطی امکدددان جابجدددایی هدددای جزئدددی در اثدددر

تغییرات دما، رطوبت و بارهای مکانیکی و حرارتی را روی 

سطح و زیدر الیده فدراهم مدی کندد. اتصداالت انبسداطی بایدد در         

قسددمت اتصددال کاشددی بددا سددایر مصددالح در امتددداد گوشدده هددای    

اخلی، اتصاالت موجود و در جاهایی که ندوع مصدالح زمینده    د

متفدداوت اسددت، تهیدده شددوند. همددانطور کدده در بدداال گفتدده شددد،       

اتصاالت انبساطی فشارهای وارد شده بین مصالح متفداوت را  

با ظرفیت های مختلفی جذب می کنندد و در نتیجده مدانع تغییدر     

بددا بایددد  را اتصدداالت انبسدداطی  شددکل کددف یددا پوشددش میشددوند.  

مدالت هدای    پروفیل ها  یدا ماسدتیک هدای مناسدب، عدایق کدرد.      

 مناسب نیستند. اتصاالت انبساطیسیمانی برای 

    در صددورت وجددود اتصدداالت انبسدداطی قبلددی روی کددف، بایددد

اتصاالت مصنوعی درست کرد. پدس از گذاشدتن پوشدش، بایدد     



 

اتصاالت سرد را روی الیه کف در فضای چهار گوش حداقل 

4m*4m بددرای ک(   8اشددی هددای بددزرگm*8m  بددا حددداقل ،)

می توان از بتون بر بدرای ایجداد ایدن     کار گذاشت. 1cmعمق 

اتصاالت استفاده کدرد. اگدر فضدای مدورد نیداز کوچدک تدر از        

4m*4m   باشددد، بایددد اتصدداالت انبسدداطی را بدده شددکل )+( در

محددل مددورد نظددر کددار گذاشددت. اگددر امکددان ایددن کددار وجددود        

طی را درون سدتون هدا کدار کدرد.     نداشت، باید اتصاالت انبسدا 

این اتصاالت مصدنوعی فشدار ایجداد شدده بده واسدطه جابجدایی        

  های سازه های ساختمانی را از بین خواهند برد.

        روی دیوارها: در گوشه هدای داخلدی، پوشدش هدای دیدوار کده

هددم هسددتند، محددل اتصددال دیددوار بدده کددف و فضدداهای  منبددق بددر 

انبسداطی اسدتفاده کدرد.     متر باید از اتصداالت  3*3بزرگتر از 

اسدت. بعدد    mm 10-6عرض توصیه شده بدرای بنددها حدداقل    

از اتمام کاشی کاری باید برای آن لبه هایی نیز در نظر گرفته 

از هددیچ روکددش یددا پوششددی بددرای محددل هددای انبسدداط و   شددود. 

اتصاالت انبساطی سازه های سداختمان هدا نبایدد اسدتفاده شدود.      

فیدل هدا  یدا ماسدتیک هدای مناسدب،       این محدل هدا را بایدد بدا پرو    

 عایق کرد.

  از ماسددتیکCERMITHANE   بددرای پددر کددردن   مددی تددوان

 کرد. اتصاالت انبساطی نیز استفاده

 

در مرحلده تولیدد، کنتدرل هدای اولیدده محصدول مدا انجدام شدده اسددت. مدا ثبدات کیفیدت محصدوالتمان را تضددمین مدی کندیم. همدۀ توصدیه هددا و                 توجهه:  

ده در برگه اطالعات فنی به طور کلی بر اساس تجربیات ما است. لطفًا برای سطوح خاصی که در برگده اطالعدات فندی    دستورالعمل های درج ش

لحاظ نشده اند، با ما تماس بگیرید. حق به روزرسانی اطالعات این برگه، بدون اعدالن قبلدی، در صدورت ضدرورت هدای فندی، بدرای شدرکت مدا          

 ه های قبلی ارجحیت دارد.محفوظ است. این کاتالوگ جدید به نسخ

  



 

 

 کاشی کاری روی سطوح رنگ شده

 0- CERMINET )ماده تمیز کننده کاشی، مایع با پایه اسیدی( 

 2-PLUS CERMIFILM     پرایمددر بددا پایدده رزیددن سددینتتیک( یددا(CERMIPLUS  +)چسددب کاشددی پورسددلین قابددل انعطدداف( 

CERMILATEX)افزودنی قوی( 

3- CERMIPLUS سلین قابل انعطاف( یا)چسب کاشی پور CERMIFIX HP       چسب کاشی آمداده بسدیار قدوی ترکیبدی و قابدل (

 انعطاف(

1- CERMIJOINT EPOSOL      مدالت بدا پایده رزیدن اپوکسددی(یا(CERMIJOINT 3-10 FLEX     یددا)مدالت قابدل انعطاف(

CERMIJOINT 0-3 FLEX  )مالت ریزدانه دار قابل انعطاف( 

0-  CERMITHANE ه اتصال پلی پورتن یک قسمتی()ماستیک پرکنند 

  



 

 آماده سازی سطح

         رنددگ هددای سسددت یددا ورآمددده قبلددی را بایددد بصددورت

مکانیکی پاک کرد. ایجداد شدیار در سدطح یدا اسدتفاده از      

ماسه می تواند چسبندگی مناسبی را در سطح بده وجدود   

 بیاورد.

    سددفتی و مقاومددت پالسددتر یددا الیدده موجددود را بایددد چددک

ک دار)چکش یا پدیچ گوشدتی( مدی    کرد. با یک ابزار نو

توان آن را به صورت تصدادفی در نقداط مختلدف سدطح      

 آزمایش کرد.

     رنگ های سست یا ورآمده قبلی باید پاک شدوند تدا الیده

ای صدداف و یکدسددت حاصددل شددود. سددپس بایددد آن را بددا 

 مواد ترمیم کننده و هم سطح کننده، هم سطح کرد.

      حتمدًا تمیدز   زیر الیه بایدد بدرای یدک چسدبندگی مناسدب ،

باشدددد. سدددطوح بایدددد تمیدددز و عددداری از گدددرد و خددداک،    

آلودگی، چربی یا هر نوع مانع دیگری بدرای چسدبندگی   

برای تمیز کردن لکه و مدواد   CERMINETاز  باشد.

 اضافی روی کاشیها استفاده شود.

 انتخاب کاشی ها

       اندازه و نوع کاشی هدا طبدق توصدیه سدازندگان انتخداب

 شود.

 سرمیکس ترکیب محصوالت

 PLUS CERMIFILM 
 CERMIPLUS 

 CERMIFIX HP  
 CERMIJOINT 0-3 FLEX  

 CERMIJOINT 3-10 FLEX 

 CERMIJOINT EPOSOL  
 CERMINET 

 تکنیک های مصرف

    بدددرای کاشدددی کددداری روی کاشدددیهای قبلدددی بایدددد سدددطح

 کاشیهای قبلی را به منظور افزایش قابلیت
کدرد   آسدتر  PLUS CERMIFILMچسبندگی زیرالیه با پرایمر 

 ساعت صبر کرد تا خشک شود.6و 

  برای نصب کاشی ازCERMIFIX HP  هنگامی که(

الزم نیسددت بددرای نصددب کاشددی روی دیددوار پرمنفددذ از   

اسدددتفاده   CERMIPLUSآسدددتر اسدددتفاده شدددود( و یدددا   

 شود.

    این چسب از قبل ترکیب شده و نیازی به ترکیدب کدردن

 ندددارد. بدده شددکل خمیددر اسددت و مددی تددوان آن را مسددتقیم  

روی کاشی استفاده کرد. برای خمیرهای از پدیش آمداده   

شده هیچگاه از افزودندی هدا )آب، التکدس و...( اسدتفاده     

 نکنید.
 CERMIPLUSآب تمیز را به تدریم )با مقدار ذکدر شدده    ؛

در دستورالعمل فندی محصدول(، بده پدودر اضدافه کدرده و بده        

هدم بزنیدد تدا صداف و یکدسددت شدود. توصدیه مدی شدود بددرای         

ب بهتددر، از دور کنددد یددک دریددل برقددی بددرای هددم زدن    ترکیدد

خمیر باید به حدی رقیق باشد که از ماله نریزد.  استفاده شود.

دقیقدده اسدددتراحت داده شددود و هنگدددام اسدددتفاده،    0خمیددر بایدددد  

 دوباره هم زده شود.

      ،برای به دست آمدن ضخامت مناسدب بدرای بسدتر کدار

ای کاشدی  از ماله مناسب بدرای چسدب اسدتفاده کنیدد )بدر     

، چسب را باید به پشت کاشی هم 33*33 < های سایز 

کاشی های شیشه ای، سنگهای طبیعی و مرمدر را   زد(.

بددرای کددارآیی بهتددر   بایددد بددا روش دو طرفدده چسددب زد. 

 توصیه می شود. V6یا  V5استفاده از ماله های 

      کاشی ها باید در حین زمان باز چسدب نصدب شدده و بدا

ن فشددار داده شددوند تددا   یددک چددرخش کوچددک یددا لغزانددد   

کاماًل بچسبند. روی کاشی باید با یدک چکدش پالسدتیکی    

به آرامی ضربه زد تا چسب کاماًل زیر آن پخش شدده و  

به خوبی بچسبد. یکی از کاشدی هدا را بده عندوان نمونده      

  امتحان کنید تا مطمئن شوید چسبندگی کافی وجود دارد.

       ک چسب های اضافه را بایدد پدیش از خشدک شددن بدا ید

 پارچه یا اسفنم مرطوب از روی کاشیها پاک کرد.

     در مددورد کاشددی هددای شددفاف و رنددگ روشددن و سددنگ

های طبیعی، باید یدک نمونده را امتحدان کدرد و احتمدال      

لدک شددن و سدایه انددداختن در آن مشداهده شدود. در ایددن      

  نگ استفاده کرد.رموارد باید از چسبهای سفید 

   بددددرای بهتددددر شدددددن عملکددددرد فنددددیCERMIPLUS ،

بده   0با نسدبت   CERMILATEXتوصیه می شود از 

 0واحدد آب و   2واحدد آب،   3استفاده شدود )بده جدای     3

بددا   بددا هددم مخلددوط شددود(.    CERMILATEXواحددد 

می توان کاشی  CERMIPLUSافزودنی اضافه شده، 

سانتی متر را نصب کدرد. مدالت    60*60هایی تا ابعاد 

حدداقل  ریزی را باید بعد از زدن و خشک شدن چسدب ) 

رنددگ مددالت ممکددن اسددت باعددی   سدداعت( انجددام داد.  6

 رنگی شدن محتوای سیمانی چسب و رنگ آن بشود.

   بدددددددرای مدددددددالت ریدددددددزی یکدددددددی از سددددددده محصدددددددول

CERMIJOINT EPOSOL، 

  CERMIJOINT 3-10 FLEX  یدددددددددا

CERMIJOINT 0-3 FLEX    را با توجه بده شدرایط

 CERMIJOINTفندددی مدددورد نیددداز انتخددداب کنیدددد.   

EPOSOL زی و مقاومددددت در مقابددددل مددددواد  آب گریدددد

شیمیایی را افزایش میدهدد بندابراین بدرای مدالت ریدزی      

آشددپزخانه هددا و محددیط هددای مرطددوب کدده در آنهددا پدداک   

کردن موادغذایی، آب و مواد شیمیایی از سطوح ممکن 

اسددت باعددی تدداثیرات فرسایشددی بددر سددطح مددالت شددود     

 مناسب است. 

     ًطبددددق   هنگددددام اسددددتفاده از مالتهددددای سددددیمانی، کددددامال

دسدددتورالعمل درج شدددده روی بسدددته بنددددی یدددا دفترچددده    

اطالعات فنی محصول عمل کنیدد. بدرای کداربرد آسدان     

تددر و اطمینددان از عملکددرد کامددل محصددول نهددایی، بایددد   

درجدده سددانتی   00-20مددالت را در دمددای طبیعددی بددین   

 گراد استفاده کرد.

    هنگددام اسددتفاده از مالتهددای سددیمانی، بددیش تددر از مقدددار

آب اضافه نکنید یا وقتی مخلوط آماده شد، دوباره الزم، 

آن را خیس نکنید. این باعی می شود تدا مدالت ضدعیف    

شود و حفره ها و دانه هایی روی سطح مالت به وجود 

بیاید، رنگ آن تغییدر کندد و تیدره تدر از آنچده کده هسدت        

 به نظر بیاید.

  برای بهتر شدن عملکرد فنیCERMIJOINT 3-10 

FLEX  وCERMIJOINT 0-3 FLEX  (

مقاومددت، آب گریددزی و انعطدداف بیشددتر(، توصددیه مددی   

اسددتفاده  3بدده  0بددا نسددبت  CERMILATEXشددود از 

واحدددد  0واحدددد آب و  2واحدددد آب،  3شدددود )بددده جدددای  

CERMILATEX  .)با هم مخلوط شود 

  ساعت، سدطوح مدالت ریدزی شدده بایدد از       21حداقل تا

فظددت نددور مسددتقیم خورشددید، یددخ زدگددی، بارندددگی محا    

 21چنانچدده کددف در معددرض راه رفددتن اسددت تددا   شددوند.

ساعت و چنانچه در معرض بار ترافیکدی سدنگین اسدت    

 ساعت مورد استفاده قرار نگیرد. 22تا 
   در صورت وجود هر گونه مالت اضافی یا لکه بعدد از

روز صددددددددددبر کددددددددددرده و از   00مددددددددددالت کدددددددددداری،  

CERMINET     که تمیز کننده کاشی اسدت و ایدن مدواد

ل می کند تدا کنددن و پداک کدردن آنهدا راحدت       سفت را ش

 شود استفاده نمایید. 

       اتصاالت انبساطی امکدان جابجدایی هدای جزئدی در اثدر

تغییدرات دمدا، رطوبدت و بارهدای مکدانیکی و حرارتدی       



 

را روی سددطح و زیددر الیدده فددراهم مددی کنددد. اتصدداالت     

انبساطی باید در قسدمت اتصدال کاشدی بدا سدایر مصدالح       

ای داخلددی، اتصدداالت موجددود و در  در امتددداد گوشدده هدد 

جاهددایی کدده نددوع مصددالح زمیندده متفدداوت اسددت، تهیدده        

شوند. همانطور که در باال گفته شد، اتصاالت انبساطی 

فشارهای وارد شدده بدین مصدالح متفداوت را بدا ظرفیدت       

های مختلفی جذب می کنند و در نتیجه مانع تغییر شکل 

ایددد بددا ب را اتصدداالت انبسدداطی کددف یددا پوشددش میشددوند. 

مدالت   پروفیل ها  یا ماستیک های مناسدب، عدایق کدرد.   

 مناسب نیستند. اتصاالت انبساطیهای سیمانی برای 

     ،در صورت وجود اتصاالت انبساطی قبلدی روی کدف

بایددد اتصدداالت مصددنوعی درسددت کددرد. پددس از گذاشددتن  

پوشش، باید اتصاالت سرد را روی الیه کف در فضای 

ای کاشی های بدزرگ  )بر 4m*4mچهار گوش حداقل 

8m*8m 1(، با حداقل عمقcm .می توان  کار گذاشت

از بتون بر برای ایجاد این اتصداالت اسدتفاده کدرد. اگدر     

باشدد، بایدد    4m*4mفضدای مدورد نیداز کوچدک تدر از      

اتصاالت انبساطی را به شکل )+( در محل مورد نظدر  

کددار گذاشددت. اگددر امکددان ایددن کددار وجددود نداشددت، بایددد   

نبسدداطی را درون سددتون هددا کددار کددرد. ایددن    اتصدداالت ا

اتصاالت مصنوعی فشار ایجاد شده به واسطه جابجایی 

  های سازه های ساختمانی را از بین خواهند برد.

  :در گوشددده هدددای داخلدددی، پوشدددش هدددای  روی دیوارهدددا

دیوار که منبق بر هم هستند، محل اتصال دیوار به کدف  

االت متدددر بایدددد از اتصددد   3*3و فضددداهای بزرگتدددر از  

 انبساطی استفاده کرد. 

      10-6عددرض توصددیه شددده بددرای بندددها حددداقل mm 

است. بعد از اتمام کاشی کداری بایدد بدرای آن لبده هدایی      

از هددیچ روکددش یددا پوششددی   نیددز در نظددر گرفتدده شددود.   

برای محل های انبساط و اتصاالت انبساطی سازه هدای  

ا ساختمان ها نبایدد اسدتفاده شدود. ایدن محدل هدا را بایدد بد        

 پروفیل ها  یا ماستیک های مناسب، عایق کرد.

  از ماسددتیکCERMITHANE   بددرای پددر  مددی تددوان

 کرد. کردن اتصاالت انبساطی نیز استفاده

 

در مرحله تولید، کنترل های اولیده محصدول مدا انجدام شدده اسدت. مدا ثبدات کیفیدت محصدوالتمان را تضدمین مدی کندیم. همدۀ توصدیه هدا و                 توجه: 

درج شده در برگه اطالعات فنی به طور کلی بر اساس تجربیات ما اسدت. لطفدًا بدرای سدطوح خاصدی کده در برگده اطالعدات         دستورالعمل های 

فنی لحاظ نشده اند، با ما تماس بگیرید. حق به روزرسانی اطالعات این برگه، بدون اعالن قبلی، در صورت ضرورت های فنی، برای شدرکت  

 ه نسخه های قبلی ارجحیت دارد.ما محفوظ است. این کاتالوگ جدید ب

  



 

 

 

 کاشی کاری روی دیوارهای مکانهای مرطوب و خیس

0- CERMIFILM )پرایمر با پایه رزین سینتتیک( 

2- CERMIMORTAR 2-10 )صاف کننده سطح و مالت مخصوص ترمیم( 

3- PLUS CERMIFILM  پرایمر با پایه رزین سینتتیک(یا(CERMICOL SUPER )چسب کاشی سرامیک( 

1- CERMIJOINT 3-10 FLEX   مالت قابل انعطاف(یا(CERMIJOINT 0-3 FLEX  مالت ریزدانه دار قابل(

 )مالت قابل انعطاف، مخصوص با پایه سیمانی( CERMIJOINT 2-10 HRCانعطاف(یا 

0- CERMINET )ماده تمیز کننده کاشی، مایع با پایه اسیدی( 

  



 

  آماده سازی سطح:

  بانید. قبددل از کاشددی سددون تددازه نچکاشددی را روی زیددر الیدده یددا بتدد

هفتده بدرای خشدک شددن پالسدتر یدا بتدون صدبر          6کاری، حدداقل  

کنید. به دلیدل ندرخ بداالی جدذب آب کاشدی کداری دیدوار و کشدش         

های مختلفی که بین چسب و پالسدتر ایجداد مدی شدود، اگدر زمدان       

نهدددایی پالسدددتر بدددرای خشدددک شددددن سدددپری نشدددود، تدددرک هدددای   

 مویرگی ایجاد خواهند شد.

       .زیددر الیدده بایددد بددرای یددک چسددبندگی مناسددب، حتمددًا تمیددز باشددد

سطوح باید تمیز و عاری از گرد و خاک، آلودگی، چربی یدا هدر   

 نوع مانع دیگری برای چسبندگی باشد.

بعد از سفت شدن صیقلی شدن سطوح و الیده سدطحی )بتدون و غیدره(     

اخدت بدوده   باید تمیز کاری انجام شود. زیر الیه باید کامدل، تمیدز، یکنو  

و خیلی خشک یا خیس نباشد. توصیه می شود سطح با آب تحت فشار 

 تمیز شود.

  5متر طول نباید از  2عمیق ترین نقطه مورد نظر باmm  بیشتر

باشد. برای انحراف بیشتر، سطح را باید با پالسترهای هم سدطح  

 کننده، صاف یکدست کرد.

 انتخاب کاشی ها

 سازندگان انتخاب شود. اندازه و نوع کاشی ها طبق توصیه

 ترکیب محصوالت سرمیکس

 CERMIFILM 

 CERMIMORTAR 2-10 

 CERMICOL SUPER 

 CERMIPLUS 

 CERMIJOINT 1-6 EXTRA 

 CERMIJOINT 0-3 FLEX 

 CERMIJOINT 3-10 FLEX 

 تکنیک های مصرف

         زیدددر الیددده هدددای پدددر منفدددذ را بایدددد پدددیش از نصدددب کاشدددی، بدددا

CERMIFILM ،میدزان جدذب آب    آماده سازی کرد. زدن آستر

 3از سطح را متوازن کرده و باعی افزایش چسبندگی می شدود.  

ساعت صبر کنید تا آستر خشک شود، سپس کدار بعددی را انجدام    

 دهید.

      ( 33*33 ≥بددددرای نصددددب کاشددددی دیددددواری پددددر منفددددذcm )

CERMICOL SUPER       را انتخداب کنیدد. بدرای نصدب کاشدی

 >) هدددای پورسدددلین کدددم منفدددذ، کاشدددی شیشددده ای و موزائیدددک  

30*60cm از )CERMIPLUS .استفاده کنید 

          آب تمیز را بده تددریم ) بدا مقددار ذکدر شدده در دسدتورالعمل فندی

محصددول(، بدده پددودر اضددافه کددرده و بدده هددم بزنیددد تددا صدداف و        

یکدست شود. توصدیه مدی شدود بدرای ترکیدب بهتدر، از دور کندد        

 یک دریل برقی برای هم زدن استفاده شود.

 ی رقیق باشد که از ماله، نریزد.این خمیر باید به حد 

  ،دقیقده اسدتراحت داده شدود و هنگدام      0خمیر باید پیش از استفاده

 استفاده دوباره هم زده شود.

          برای به دسدت آمددن ضدخامت مناسدب بدرای بسدتر کدار، از مالده

 < مناسدب بدرای چسدب اسدتفاده کنیدد )بدرای کاشدی هدای سدایز          

(. کاشی های شیشده  ، چسب را باید به پشت کاشی هم زد33*33

ای، سددنگهای طبیعددی و مرمددر را بایددد بددا روش دو طرفدده چسددب  

 زد.

       کاشددی هددا بایددد در حددین زمددان بدداز چسددب نصددب شددده و بددا یددک

چددرخش کوچددک یددا لغزاندددن فشددار داده شددوند تددا کدداماًل بچسددبند.    

روی کاشی باید با یک چکدش پالسدتیکی بده آرامدی ضدربه زد تدا       

به خوبی بچسبد. یکی از کاشدی  چسب کاماًل زیر آن پخش شده و 

هددا را بدده عنددوان نموندده امتحددان کنیددد تددا مطمددئن شددوید چسددبندگی   

 کافی وجود دارد.

         باید با یک پارچده یدا اسدفنم مرطدوب، چسدب اضدافی را پدیش از

 خشک شدن از روی کاشی ها و اتصاالت پاک کرد.

  ،در مورد کاشی های شفاف و رنگ روشن و سنگ های طبیعی

را امتحان کرد و احتمال لک شدن و سایه انداختن  باید یک نمونه

ندگ  ردر آن مشاهده شدود. در ایدن مدوارد بایدد از چسدبهای سدفید       

 استفاده کرد.

 بهتددددر شدددددن عملکددددرد فنددددی چسددددب، توصددددیه مددددی شددددود   یبددددرا

CERMILATEX    ،به آبی که قرار است با پودر مخلدوط شدود

واحدد   2واحد آب، از  3)هنگام ترکیب، به جای  3به  0با نسبت 

اسدتفاده شدود(. بدا افددزودن     CERMILATEXآب + یدک واحدد   

CERMIPLUS سدانتی   60*60، می توان کاشی هایی تا سایز

 متر را هم چسباند.

         .مالت ریزی بایدد بعدد از زدن و خشدک شددن چسدب انجدام شدود

رنددگ مددالت ممکددن اسددت باعددی رنگددی شدددن محتددوای سددیمانی      

 چسب و رنگ آن بشود.

    توجده بده شدرایط مدورد نیداز، از یکدی از        برای مدالت ریدزی، بدا

 محصوالت زیر استفاده کنید:

CERMIJOINT 1-6 EXTRA ،0-3 FLEX 

CERMIJOINT،3-10 FLEX   CERMIJOINT. 

    هنگام استفاده از مالتهای سیمانی، کاماًل طبدق دسدتورالعمل درج

شددده روی بسددته بندددی یددا دفترچدده اطالعددات فنددی محصددول عمددل   

ار الزم، آب اضددافه نکنیدد یددا وقتدی مخلددوط   کنیدد. بدیش تددر از مقدد   

آماده شد، دوباره آن را خیس نکنید. این باعی می شدود تدا مدالت    

ضعیف شود و حفره ها و دانه هایی روی سطح مدالت بده وجدود    

بیاید، رندگ آن تغییدر کندد و تیدره تدر از آنچده کده هسدت بده نظدر           

 بیاید.

      محصددول بددرای کدداربرد آسددان تددر و اطمینددان از عملکددرد کامددل

درجده سدانتی    00-20نهایی، باید مالت را در دمدای طبیعدی بدین    

 گراد استفاده کرد.

   سدداعت، سددطوح مددالت ریددزی شددده بایددد از نددور        21حددداقل تددا

 مستقیم خورشید، یخ زدگی، بارندگی محافظت شوند.

    ،روز صددبر  00در صددورتیکه لکدده یددا مددالت اضددافی بدداقی مانددد

آغشته کنید  CERMINETی کنید و بعد کاشی را با شوینده کاش

 تا این بقایا شل شده و از روی کاشی پاک شوند.

 

در مرحلدده تولیددد، کنتددرل هددای اولیدده محصددول مددا انجددام شددده اسددت. مددا ثبددات کیفیددت محصددوالتمان را تضددمین مددی کنددیم. همددۀ توصددیه هددا و      توجههه: 

ت ما است. لطفدًا بدرای سدطوح خاصدی کده در برگده اطالعدات فندی         دستورالعمل های درج شده در برگه اطالعات فنی به طور کلی بر اساس تجربیا

لحاظ نشده اند، با ما تماس بگیرید. حق به روزرسدانی اطالعدات ایدن برگده، بددون اعدالن قبلدی، در صدورت ضدرورت هدای فندی، بدرای شدرکت مدا               

 محفوظ است. این کاتالوگ جدید به نسخه های قبلی ارجحیت دارد.

  



 

 

 اری کف های مکانهای مرطوب و خیسضد آب کردن و کاشی ک

 نوار ارتجاعی -1

0- CERMIFILM )پرایمر با پایه رزین سینتتیک( 

2-CERMIFLOOR 3-10 )ترکیب هم سطح کننده( 

3- CERMIPROOF FF  ماده ضد آب با پایه سیمانی و کاماًل ارتجاعی، دو قسمتی( یا(CERMIPROOF FS  ماده ضد آب(

 تجاعی، دو قسمتی(با پایه سیمانی و نسبتًا ار

0- CERMIPLUS )چسب کاشی پورسلین قابل انعطاف( 

6-CERMIJOINT 3-10 FLEX   مالت قابل انعطاف(یا(CERMIJOINT 0-3 FLEX  یا)مالت ریزدانه دار قابل انعطاف(

CERMIJOINT 2-10 HRC )مالت قابل انعطاف، مخصوص با پایه سیمانی( 

2- CERMISIL NS اکتریال خنثی()عایق سیلیکونی آنتی ب 

  



 

 آماده سازی سطح

 بانید. قبدل از کاشدی   سد کاشی را روی زیرالیه یا بتون تازه نچ

هفتدده بددرای خشددک شدددن زیرالیدده یددا بتددون    6کدداری، حددداقل 

زمان خشک شدن در دمای پایین تر، بیشتر و در صبر کنید. 

 دمای باالتر، کمتر طول می کشد.

   مدًا تمیدز باشدد.    زیر الیه باید برای یک چسدبندگی مناسدب، حت

سطوح باید تمیز و عاری از گرد و خاک، آلودگی، چربی یدا  

بعد از سفت شدن  هر نوع مانع دیگری برای چسبندگی باشد.

صیقلی شدن سطوح و الیه سطحی )بتون و غیره( بایدد تمیدز   

کاری انجام شود. زیر الیه باید کامدل، تمیدز، یکنواخدت بدوده     

مدی شدود سدطح بدا آب     و خیلی خشک یا خیس نباشد. توصدیه  

 تحت فشار تمیز شود.

    7متدر طدول نبایدد از     2عمیق ترین نقطه مورد نظدر بداmm 

بیشددددتر باشددددد. بددددرای انحددددراف بیشددددتر، سددددطح را بایددددد بددددا    

-CERMIFLOOR 3کددف ) هددم سددطح کننددده  محصددوالت

 ، صاف یکدست کرد.(10

 انتخاب کاشی ها

 اندازه و نوع کاشی ها طبق توصیه سازندگان انتخاب شود.

 ترکیب محصوالت سرمیکس 

 CERMIFLOOR 3-10 

 CERMIFILM 

 CERMIPROOF FF 

 CERMIPROOF FS 
 CERMIPLUS 
 CERMIJOINT 3-10 FLEX 
 CERMIJOINT 0-3 FLEX 
 CERMIJOINT 2-10 HRC 
 CERMISIL NS 

    در محیط های خیس باید پیش از کاشی کاری، آنهدا را عدایق

 ضدآب کرد.

    ر را بددددا پددددیش از کاشددددی کدددداری بایددددد تددددراس هدددداس اسددددتخ

CERMIPROOF FF      ،کده یدک مداده ضدد آب ارتجداعی ،

 با پایه سیمان، و دو قسمتی است، عایق ضد آب کرد.

         زیددددر الیدددده هددددای پددددر منفددددذ را بایددددد پددددیش از اسددددتفاده از

CERMIPROOF FF بددا ،CERMIFILM  .آسددتر کددرد

آسددتر کددردن قابلیددت جددذب آب سددطحی را متددوازن کددرده و       

سداعت   3از پرایمدر بایدد    چسبندگی را افزایش مدی دهدد. بعدد   

برای خشک شدن آن صبر کرد و سپس کار بعدی را شروع 

 کرد.

  ضددد آب کددردن اسددتخر را بایددد بدداCERMIPROOF FF ،

که ماده ضد آب ارتجاعی با  پایه سدیمان و دو قسدمتی اسدت،    

 انجام داد.

         زیددددر الیدددده هددددای پددددر منفددددذ را بایددددد پددددیش از اسددددتفاده از

CERMIPROOF FF بددا ،CERMIFILM  .آسددتر کددرد

زدن آسددتر، میددزان جددذب آب از سددطح را متددوازن کدددرده و      

سدداعت صددبر کنیددد تددا   3باعددی افددزایش چسددبندگی مددی شددود.  

 آستر خشک شود، سپس کار بعدی را انجام دهد.

  دو قسمتCERMIPROOF FF      را با هدم مخلدوط کنیدد تدا

 خمیر یکنواخت و همگنی به دست بیاید.

بدرای هدم زدن بهتدر ایدن     بهتر اسدت از دور کندد دریدل برقدی     

دقیقدده پددیش از مصددرف   3مخلددوط اسددتفاده شددود. خمیددر بایددد   

 استراحت کند و هنگام مصرف دوباره هم زده شود.

 CERMIPROOF FF    بایددد بددا اسددتفاده از بددرس سددفت یددا

کلیددوگرم در متددر مربددع   0/0غلتددک رنددگ بددا نسددبت حددداقل   

میلدی متدری روکدش( زده شدود. بایدد       0)متناسب با ضدخامت  

را به طور یکنواخت روی سدطح پخدش کدرد و از تطبیدق      آن

کامددل غلتددک یددا بددرس در هددر بددار تکددرار، اطمینددان حاصددل    

 کرد.

   2-3دو روکش توصیه می شود تا حداقل یک ضخامت کلدی 

میلی متدری حاصدل شدود. روکدش دوم بایدد بالفاصدله بعدد از        

سدداعت بعددد( زده شددود.   6خشددک شدددن روکددش اول )حدددود   

ایای مناسب با روکش اول بزنید تا جای روکش دوم را با زو

خددالی بدداقی نمانددد )توصددیه مددی شددود اگددر جهددت زدن روکددش 

اول افقدددی بدددوده اسدددت، روکدددش دوم در جهدددت عمدددودی زده   

 شود(.

   بدددرای جلدددوگیری از هرگونددده نشدددتی آب در اتصددداالت سدددرد

)گوشه های داخلی(، باید از ندوار ارتجداعی یدا شدبکه تقویدت      

ایی استفاده کدرد. روکدش اول ضدد آب    کننده مقاوم به مواد قلی

بایددد وقتددی هنددوز خددیس اسددت، بددا توجدده بدده توصددیه سددازنده       

تقویت شود. بعد از خشک شدن روکش اول، روکش دوم نیز 

به شرح فوق زده میشود. اجزایی که بایدد عدایق کداری شدوند     

)مانند آرماتورهای ندورپردازی، لولده هدای تخلیده، فاضدالب      

ا محلول های عایق ضد آب مناسدب،  ها و شیرآالت( را باید ب

 عایق کرد.

      کار روی سطوح خیلی گرم و در هدوای آفتدابی توصدیه نمدی

شود. در اثر جمع شدن ناگهانی ممکدن اسدت تدرک خدوردگی     

 اتفاق بیفتد.

  برای نصب کاشی ها ازCERMIPLUS .استفاده کنید 

   آب تمیددز را بدده تدددریم ) بددا مقدددار ذکددر شددده در دسددتورالعمل

(، به پودر اضافه کرده و به هم بزنید تدا صداف   فنی محصول

و یکدست شود. توصیه می شود برای ترکیدب بهتدر، از دور   

خمیر باید به  کند یک دریل برقی برای هم زدن استفاده شود.

دقیقدده  0-3حدددی رقیددق باشددد کدده از مالدده نریددزد. خمیددر بایددد    

 استراحت داده شود و هنگام استفاده، دوباره هم زده شود.

 ی نصب کاشی از براCERMIPLUS    .بدرای  اسدتفاده شدود

بدده دسددت آمدددن ضددخامت مناسددب بددرای بسددتر کددار، از مالدده    

 < مناسب برای چسب استفاده کنید )برای کاشی هدای سدایز   

، چسب را باید بده پشدت کاشدی هدم زد(. کاشدی هدای       33*33

شیشه ای، سنگهای طبیعی و مرمر را باید با روش دو طرفه 

باید در حین زمان باز چسب نصدب شدده   کاشی ها  چسب زد.

و با یک چرخش کوچک یا لغزاندن فشار داده شوند تا کداماًل  

بچسبند. روی کاشی باید بدا یدک چکدش پالسدتیکی بده آرامدی       

ضددربه زد تددا چسددب کدداماًل زیددر آن پخددش شددده و بدده خددوبی      

بچسبد. یکی از کاشی ها را به عندوان نمونده امتحدان کنیدد تدا      

 ی کافی وجود دارد.مطمئن شوید چسبندگ

    بددرای بهتددر شدددن عملکددرد فنددی چسددب، توصددیه مددی شددود از

CERMILATEX  اسدتفاده شدود )بده جدای      3به  0با نسبت

بددا  CERMILATEXواحددد  0واحددد آب و  2واحددد آب،  3

 CERMIPLUSبا افزودنی اضافه شدده،   هم مخلوط شود(.

سدانتی متدر را نصدب     60*60می توان کاشی هدایی تدا ابعداد    

 کرد.

     در مددورد کاشددی هددای شددفاف و رنددگ روشددن و سددنگ هددای

طبیعی، باید یک نمونه را امتحان کرد و احتمال لک شددن و  

سدددایه اندددداختن در آن مشددداهده شدددود. در ایدددن مدددوارد بایدددد از 

بهتدر شددن عملکدرد     یبدرا  نگ اسدتفاده کدرد.  رچسبهای سفید 

 CERMIJOINT 3-10از  فندی چسدب، توصدیه مدی شدود     

FLEX مقاومدددت و انعطددداف پدددذیری و آب   )بدددرای افدددزایش

، مددی CERMIPLUSبددا افددزودن   گریددزی( اسددتفاده شددود.  

 سانتی متر را هم چسباند. 60*60توان کاشی هایی تا سایز 

    چسب های اضافه را باید پیش از خشک شدن با یدک پارچده

 یا اسفنم مرطوب از روی کاشیها پاک کرد.

     در مددورد کاشددی هددای شددفاف و رنددگ روشددن و سددنگ هددای

طبیعی، باید یک نمونه را امتحان کرد و احتمال لک شددن و  

سدددایه اندددداختن در آن مشددداهده شدددود. در ایدددن مدددوارد بایدددد از 

 نگ استفاده کرد.رچسبهای سفید 

 از  بهتددر شدددن عملکددرد فنددی چسددب، توصددیه مددی شددود   یبددرا

CERMIJOINT 3-10 FLEX  برای افزایش مقاومت و(

شود. توصیه می شدود  انعطاف پذیری و آب گریزی( استفاده 

اسددتفاده شددود )بدده   3بدده  0بددا نسددبت   CERMILATEXاز 



 

واحدددددددددددددد  0واحدددددددددددددد آب و  2واحدددددددددددددد آب،  3جدددددددددددددای 

CERMILATEX .)با هم مخلوط شود 

  بددرای جلددوگیری از آب گرفتگددی، بدده خصددوص در فضدداهای

 %3باز و محیط های خیس، باید هم سطح سازی را با شیب 

 در امتداد چاه فاضالب انجام داد. 

 ت ریزی را باید بعد از زدن و خشک شدن چسب )حداقل مال

رندگ مدالت ممکدن اسدت باعدی رنگدی       ساعت( انجام داد.  6

 شدن محتوای سیمانی چسب و رنگ آن بشود.

  برای مالت ریزی یکی از سه محصولCERMIJOINT 

0-3 FLEX  ،CERMIJOINT 3-10 FLEX ،

CERMIJOINT 2-10 HRC     را با توجه بده شدرایط فندی

نیاز انتخاب کنید. این مالت ها، مقدار جذب آب بسدیار  مورد 

کمتر و عملکرد فندی بهتدری دارندد، پدس بدرای مدالت ریدزی        

 فضاهای روباز و مرطوب مناسب هستند.

       هنگام استفاده از مالتهدای سدیمانی، کداماًل طبدق دسدتورالعمل

درج شده روی بسته بندی یا دفترچه اطالعات فنی محصدول  

برد آسددان تددر و اطمینددان از عملکددرد   عمددل کنیددد. بددرای کددار  

کامددل محصددول نهددایی، بایددد مددالت را در دمددای طبیعددی بددین   

 درجه سانتی گراد استفاده کرد. 20-00

        ،هنگام اسدتفاده از مالتهدای سدیمانی، بدیش تدر از مقددار الزم

آب اضددافه نکنیددد یددا وقتددی مخلددوط آمدداده شددد، دوبدداره آن را     

ت ضددعیف شددود و خددیس نکنیددد. ایددن باعددی مددی شددود تددا مددال  

حفره ها و دانه هایی روی سطح مالت به وجود بیاید، رندگ  

 آن تغییر کند و تیره تر از آنچه که هست به نظر بیاید.

    برای کاربرد آسان تر و اطمینان از عملکرد کامدل محصدول

درجدده  00-20نهددایی، بایددد مددالت را در دمددای طبیعددی بددین    

 سانتی گراد استفاده کرد.

  ت، سدطوح مدالت ریدزی شدده بایدد از ندور       ساع 21حداقل تا

 مستقیم خورشید، یخ زدگی، بارندگی محافظت شوند.

      در صددورت وجددود هددر گوندده مددالت اضددافی یددا لکدده بعددد از

کده   CERMINETروز صبر کدرده و از   00مالت کاری، 

تمیز کنندده کاشدی اسدت و ایدن مدواد سدفت را شدل مدی کندد تدا           

 ه نمایید.کندن و پاک کردن آنها راحت شود استفاد

     اتصددداالت انبسددداطی امکدددان جابجدددایی هدددای جزئدددی در اثدددر

تغییددرات دمددا، رطوبددت و بارهددای مکددانیکی و حرارتددی را      

روی سددطح و زیددر الیدده فددراهم مددی کنددد. اتصدداالت انبسدداطی  

باید در قسمت اتصال کاشی با سایر مصالح در امتدداد گوشده   

های داخلی، اتصاالت موجود و در جاهایی کده ندوع مصدالح    

زمینه متفاوت اسدت، تهیده شدوند. همدانطور کده در بداال گفتده        

شددد، اتصدداالت انبسدداطی فشددارهای وارد شددده بددین مصددالح        

متفاوت را با ظرفیت های مختلفی جذب می کنند و در نتیجه 

 اتصداالت انبسداطی   مانع تغییر شکل کدف یدا پوشدش میشدوند.    

 باید بدا پروفیدل هدا  یدا ماسدتیک هدای مناسدب، عدایق کدرد.          را

 مناسدب نیسدتند.   اتصداالت انبسداطی  مالت های سیمانی بدرای  

در صدورت وجدود اتصدداالت انبسداطی قبلددی روی کدف، بایددد     

اتصاالت مصنوعی درست کرد. پس از گذاشتن پوشش، باید 

اتصدداالت سددرد را روی الیدده کددف در فضددای چهددار گددوش       

(، بددا 8m*8m)بددرای کاشددی هددای بددزرگ   4m*4mحددداقل 

مدی تدوان از بتدون بدر بدرای       ت.کار گذاشد  1cmحداقل عمق 

ایجدداد ایددن اتصدداالت اسددتفاده کددرد. اگددر فضددای مددورد نیدداز       

باشد، باید اتصداالت انبسداطی را بده     4m*4mکوچک تر از 

شکل )+( در محل مورد نظدر کدار گذاشدت. اگدر امکدان ایدن       

کار وجود نداشت، باید اتصاالت انبساطی را درون ستون ها 

فشار ایجاد شده به واسدطه   کار کرد. این اتصاالت مصنوعی

  جابجایی های سازه های ساختمانی را از بین خواهند برد.

  10-6عرض توصیه شده برای بندها حداقل mm   است. بعدد

از اتمددام کاشددی کدداری بایددد بددرای آن لبدده هددایی نیددز در نظددر     

از هددیچ روکددش یددا پوششددی بددرای محددل هددای      گرفتدده شددود.  

سدداختمان هددا نبایددد   انبسدداط و اتصدداالت انبسدداطی سددازه هددای  

استفاده شود. این محل هدا را بایدد بدا پروفیدل هدا  یدا ماسدتیک        

 های مناسب، عایق کرد.

    از ماسدتیکCERMISIL NS    بدرای پدر کدردن    مدی تدوان

 کرد. اتصاالت انبساطی نیز استفاده

 

تمان را تضدمین مدی کندیم. همدۀ توصدیه هدا و       در مرحله تولید، کنترل های اولیده محصدول مدا انجدام شدده اسدت. مدا ثبدات کیفیدت محصدوال          توجه: 

دستورالعمل های درج شده در برگه اطالعات فنی به طور کلی بر اساس تجربیات ما اسدت. لطفدًا بدرای سدطوح خاصدی کده در برگده اطالعدات         

ت های فنی، برای شدرکت  فنی لحاظ نشده اند، با ما تماس بگیرید. حق به روزرسانی اطالعات این برگه، بدون اعالن قبلی، در صورت ضرور

 ما محفوظ است. این کاتالوگ جدید به نسخه های قبلی ارجحیت دارد.

  



 

 

 کاشی کاری دیوارهای آشپزخانه

 پالسترهای سیمانی (0

2) CERMIMORTAR 2-10 )مالت هم سطح کننده و ترمیم کننده ( 

3) CERMIFILM )پرایمر سینتیتک با پایه رزین( 

1)  CERMIPLUS یا  (پورسلین )چسب کاشی قابل انعطافCERMICOL SUPER )چسب کاشی سرامیک( 

0)  CERMIJOINT 0-3 FLEX  مالت قابل انعطاف دانه نرم( یا( 

1-6 EXTRA CERMIJOINT  یاCERMIJOINT 3-10 FLEX )مالت قابل انعطاف دانه دار( 

6) CERMIJOINT 2-10 HRC  )مالت قابل انعطاف، مخصوص با پایه سیمانی( 

2)  CERMINET  کاشی مایع با پایه اسیدی()تمیز کننده 

  



 

  آماده سازی سطح:

 بانید. قبل از کاشدی  سکاشی را روی زیر الیه یا بتون تازه نچ

هفته برای خشک شدن پالستر یا بتون صبر  6کاری، حداقل 

کنیددد. بدده دلیددل نددرخ بدداالی جددذب آب کاشددی کدداری دیددوار و      

کشش های مختلفی که بدین چسدب و پالسدتر ایجداد مدی شدود،       

ان نهددایی پالسددتر بددرای خشددک شدددن سددپری نشددود،   اگددر زمدد

 ترک های مویرگی ایجاد خواهند شد.

       .زیر الیه باید برای یک چسدبندگی مناسدب، حتمدًا تمیدز باشدد

سطوح باید تمیز و عاری از گرد و خاک، آلودگی، چربی یدا  

 هر نوع مانع دیگری برای چسبندگی باشد.

)بتددون و  بعددد از سددفت شدددن صددیقلی شدددن سددطوح و الیدده سددطحی 

غیددره( بایددد تمیددز کدداری انجددام شددود. زیددر الیدده بایددد کامددل، تمیددز،    

یکنواخددت بددوده و خیلددی خشددک یددا خددیس نباشددد. توصددیه مددی شددود  

 سطح با آب تحت فشار تمیز شود.

    5متدر طدول نبایدد از     2عمیق ترین نقطه مورد نظدر بداmm 

بیشددددتر باشددددد. بددددرای انحددددراف بیشددددتر، سددددطح را بایددددد بددددا    

 سطح کننده، صاف یکدست کرد.پالسترهای هم 

 انتخاب کاشی ها

 اندازه و نوع کاشی ها طبق توصیه سازندگان انتخاب شود.

 ترکیب محصوالت سرمیکس

 CERMIFILM 

 CERMIMORTAR 2-10  

 CERMICOL SUPER 

 CERMIPLUS 

 CERMIJOINT 1-6 EXTRA 

 CERMIJOINT 0-3 FLEX 

 CERMIJOINT 3-10 FLEX 

 CERMINET 

 تکنیک های مصرف

 الیدده هددای پددر منفددذ را بایددد پددیش از نصددب کاشددی، بددا         زیددر

CERMIFILM   آماده سازی کرد. زدن آستر، میزان جدذب

آب از سطح را متوازن کرده و باعی افزایش چسدبندگی مدی   

سداعت صدبر کنیدد تدا آسدتر خشدک شدود، سدپس کدار           3شود. 

 بعدی را انجام دهید.

     م در صورت آسیب دیدگی پالستر سدطح از تدرمیم کنندده و هد

با ضخامت  CERMIMORTAR 2-10سطح کننده سطح 

اسددتفاده شددود. طبددق دسددتورالعمل روی بسددته      7mmحددداقل 

بندی یا برگه مشخصدات فندی محصدول، آن را آمداده کدرده و      

هفتدده صددبر کنیددد تددا     6بعددد از پالسددتر کددردن سددطح حددداقل     

 خشک شود.

    ( 33*33 ≥بدددرای نصدددب کاشدددی دیدددواری پدددر منفدددذcm )

CERMICOL SUPER نتخدداب کنیددد. بددرای نصددب    را ا

کاشی هدای پورسدلین کدم منفدذ، کاشدی شیشده ای و موزائیدک        

(< 30*60cm از )CERMIPLUS .استفاده کنید 

   آب تمیددز را بدده تدددریم ) بددا مقدددار ذکددر شددده در دسددتورالعمل

فنی محصول(، به پودر اضافه کرده و به هم بزنید تدا صداف   

از دور  و یکدست شود. توصیه می شود برای ترکیدب بهتدر،  

 کند یک دریل برقی برای هم زدن استفاده شود.

 .این خمیر باید به حدی رقیق باشد که از ماله، نریزد 

    ،دقیقدده اسددتراحت داده شددود و   0خمیددر بایددد پددیش از اسددتفاده

 هنگام استفاده دوباره هم زده شود.

   بددرای بدده دسددت آمدددن ضددخامت مناسددب بددرای بسددتر کددار، از

فاده کنید )برای کاشی های سدایز  ماله مناسب برای چسب است

، چسددب را بایددد بدده پشددت کاشددی هددم زد(. کاشددی  33*33 < 

های شیشه ای، سنگهای طبیعی و مرمر را بایدد بدا روش دو   

 طرفه چسب زد.

        کاشی ها باید در حین زمان بداز چسدب نصدب شدده و بدا یدک

چرخش کوچک یا لغزاندن فشار داده شوند تا کداماًل بچسدبند.   

د با یک چکش پالستیکی به آرامی ضدربه زد  روی کاشی بای

تا چسب کاماًل زیر آن پخش شده و به خوبی بچسبد. یکدی از  

کاشددی هددا را بدده عنددوان نموندده امتحددان کنیددد تددا مطمددئن شددوید  

 چسبندگی کافی وجود دارد.

       باید با یک پارچه یا اسدفنم مرطدوب، چسدب اضدافی را پدیش

 کرد. از خشک شدن از روی کاشی ها و اتصاالت پاک

     در مددورد کاشددی هددای شددفاف و رنددگ روشددن و سددنگ هددای

طبیعی، باید یک نمونه را امتحان کرد و احتمال لک شددن و  

سدددایه اندددداختن در آن مشددداهده شدددود. در ایدددن مدددوارد بایدددد از 

 نگ استفاده کرد.رچسبهای سفید 

  بهتدددر شددددن عملکددرد فندددی چسدددب، توصددیه مدددی شدددود    یبددرا

CERMILATEX      بدا پدودر مخلدوط    به آبدی کده قدرار اسدت

واحدد آب،   3)هنگام ترکیدب، بده جدای     3به  0شود، با نسبت 

اسدددتفاده  CERMILATEXواحدددد آب + یدددک واحدددد    2از 

، مددی تدوان کاشدی هددایی   CERMIPLUSشدود(. بدا افدزودن    

 سانتی متر را هم چسباند. 60*60تا سایز 

     مددالت ریددزی بایددد بعددد از زدن و خشددک شدددن چسددب انجددام

اسدت باعددی رنگددی شدددن محتددوای  شدود. رنددگ مددالت ممکددن  

 سیمانی چسب و رنگ آن بشود.

  برای مالت ریزی، با توجه به شرایط مورد نیاز، از یکی از

 CERMIJOINT 1-6 محصددوالت زیددر اسددتفاده کنیددد: 

EXTRA ،0-3 FLEX CERMIJOINT،3-10 

FLEX      CERMIJOINT   یداCERMIMORTAR 

2-10 HRC  .CERMIMORTAR 2-10 HRC   آب

و مقاومت در مقابل مواد شدیمیایی را افدزایش میدهدد    گریزی 

بندددابراین بدددرای مدددالت ریدددزی آشدددپزخانه هدددا و محدددیط هدددای  

مرطدددوب کددده در آنهدددا پددداک کدددردن موادغدددذایی، آب و مدددواد  

شیمیایی از سطوح ممکن است باعدی تداثیرات فرسایشدی بدر     

 سطح مالت شود مناسب است. 

    بدق دسدتورالعمل   هنگام استفاده از مالتهدای سدیمانی، کداماًل ط

درج شده روی بسته بندی یا دفترچه اطالعات فنی محصدول  

عمل کنید. بیش تر از مقددار الزم، آب اضدافه نکنیدد یدا وقتدی      

مخلوط آماده شدد، دوبداره آن را خدیس نکنیدد. ایدن باعدی مدی        

شددود تددا مددالت ضددعیف شددود و حفددره هددا و داندده هددایی روی    

ندد و تیدره تدر از    سطح مالت به وجود بیاید، رنگ آن تغییر ک

 آنچه که هست به نظر بیاید.

    برای کاربرد آسان تر و اطمینان از عملکرد کامدل محصدول

درجدده  00-20نهددایی، بایددد مددالت را در دمددای طبیعددی بددین    

 سانتی گراد استفاده کرد.

  ساعت، سدطوح مدالت ریدزی شدده بایدد از ندور        21حداقل تا

 ند.مستقیم خورشید، یخ زدگی، بارندگی محافظت شو

   ،روز  00در صورتیکه لکه یا مالت اضافی باقی ماندد

صدددددبر کنیدددددد و بعدددددد کاشدددددی را بدددددا شدددددوینده کاشدددددی     

CERMINET        آغشته کنیدد تدا ایدن بقایدا شدل شدده و از

از ماسدددددددددددددتیک  روی کاشددددددددددددی پددددددددددددداک شدددددددددددددوند. 

CERMITHANE   بدددددرای پدددددر کدددددردن  مدددددی تدددددوان

 کرد. اتصاالت انبساطی نیز استفاده

 افی یا لکه بعدد از  در صورت وجود هر گونه مالت اض

روز صددددددددددبر کددددددددددرده و از   00مددددددددددالت کدددددددددداری،  

CERMINET     که تمیز کننده کاشی اسدت و ایدن مدواد

سفت را شل می کند تدا کنددن و پداک کدردن آنهدا راحدت       

 شود استفاده نمایید. 

       اتصاالت انبساطی امکدان جابجدایی هدای جزئدی در اثدر

تغییدرات دمدا، رطوبدت و بارهدای مکدانیکی و حرارتدی       

ی سددطح و زیددر الیدده فددراهم مددی کنددد. اتصدداالت     را رو

انبساطی باید در قسدمت اتصدال کاشدی بدا سدایر مصدالح       

در امتددداد گوشدده هددای داخلددی، اتصدداالت موجددود و در    

جاهددایی کدده نددوع مصددالح زمیندده متفدداوت اسددت، تهیدده        

شوند. همانطور که در باال گفته شد، اتصاالت انبساطی 

را بدا ظرفیدت    فشارهای وارد شدده بدین مصدالح متفداوت    

های مختلفی جذب می کنند و در نتیجه مانع تغییر شکل 

بایددد بددا  را اتصدداالت انبسدداطی کددف یددا پوشددش میشددوند. 



 

مدالت   پروفیل ها  یا ماستیک های مناسدب، عدایق کدرد.   

 مناسب نیستند. اتصاالت انبساطیهای سیمانی برای 

     ،در صورت وجود اتصاالت انبساطی قبلدی روی کدف

مصددنوعی درسددت کددرد. پددس از گذاشددتن  بایددد اتصدداالت

پوشش، باید اتصاالت سرد را روی الیه کف در فضای 

)برای کاشی های بدزرگ   4m*4mچهار گوش حداقل 

8m*8m 1(، با حداقل عمقcm .می توان  کار گذاشت

از بتون بر برای ایجاد این اتصداالت اسدتفاده کدرد. اگدر     

باشدد، بایدد    4m*4mفضدای مدورد نیداز کوچدک تدر از      

اتصاالت انبساطی را به شکل )+( در محل مورد نظدر  

کددار گذاشددت. اگددر امکددان ایددن کددار وجددود نداشددت، بایددد   

اتصدداالت انبسدداطی را درون سددتون هددا کددار کددرد. ایددن    

اتصاالت مصنوعی فشار ایجاد شده به واسطه جابجایی 

  های سازه های ساختمانی را از بین خواهند برد.

  :خلدددی، پوشدددش هدددای در گوشددده هدددای داروی دیوارهدددا

دیوار که منبق بر هم هستند، محل اتصال دیوار به کدف  

متدددر بایدددد از اتصددداالت    3*3و فضددداهای بزرگتدددر از  

 انبساطی استفاده کرد. 

  10-6عرض توصیه شده برای بندها حداقل mm   است. بعدد

از اتمددام کاشددی کدداری بایددد بددرای آن لبدده هددایی نیددز در نظددر     

 گرفته شود.

   وششدددی بدددرای محدددل هدددای انبسددداط و   از هدددیچ روکدددش یدددا پ

اتصاالت انبساطی سازه های ساختمان ها نباید اسدتفاده شدود.   

این محل ها را باید با پروفیدل هدا  یدا ماسدتیک هدای مناسدب،       

 عایق کرد.

    از ماسدتیکCERMISIL NS    بدرای پدر کدردن    مدی تدوان

 کرد. اتصاالت انبساطی نیز استفاده

 

اولیده محصدول مدا انجدام شدده اسدت. مدا ثبدات کیفیدت محصدوالتمان را تضدمین مدی کندیم. همدۀ توصدیه هدا و                  در مرحله تولید، کنترل هایتوجه: 

دستورالعمل های درج شده در برگه اطالعات فنی به طور کلی بر اساس تجربیات ما اسدت. لطفدًا بدرای سدطوح خاصدی کده در برگده اطالعدات         

انی اطالعات این برگه، بدون اعالن قبلی، در صورت ضرورت های فنی، برای شدرکت  فنی لحاظ نشده اند، با ما تماس بگیرید. حق به روزرس

 ما محفوظ است. این کاتالوگ جدید به نسخه های قبلی ارجحیت دارد.

  



 

 

 کاشی کاری کف های آشپزخانه

0- CERMIFILM )پرایمر با پایه رزین سینتتیک( 

 )ترکیب هم سطح کننده( 0ز-2

3- CERMIPLUS  چسب کاشی سرامیک(پورسلین قابل انعطاف(یا )چسب کاشی( 

1-CERMIJOINT 3-10 FLEX   مالت قابل انعطاف(یا(CERMIJOINT 0-3 FLEX  یا)مالت ریزدانه دار قابل انعطاف(

CERMIJOINT 2-10 HRC )مالت قابل انعطاف، مخصوص با پایه سیمانی( 

0- CERMINET )تمیز کننده کاشی مایع با پایه اسیدی( 

6- CERMISIL NS )عایق سیلیکونی آنتی باکتریال خنثی( 

  



 

  آماده سازی سطح:

 بانید. قبل از کاشدی  سکاشی را روی زیر الیه یا بتون تازه نچ

هفته برای خشک شدن پالستر یا بتون صبر  6کاری، حداقل 

کنیددد. بدده دلیددل نددرخ بدداالی جددذب آب کاشددی کدداری دیددوار و      

جداد مدی شدود،    کشش های مختلفی که بدین چسدب و پالسدتر ای   

اگددر زمددان نهددایی پالسددتر بددرای خشددک شدددن سددپری نشددود،    

 ترک های مویرگی ایجاد خواهند شد.

       .زیر الیه باید برای یک چسدبندگی مناسدب، حتمدًا تمیدز باشدد

سطوح باید تمیز و عاری از گرد و خاک، آلودگی، چربی یدا  

 هر نوع مانع دیگری برای چسبندگی باشد.

ن سددطوح و الیدده سددطحی )بتددون و بعددد از سددفت شدددن صددیقلی شددد 

غیددره( بایددد تمیددز کدداری انجددام شددود. زیددر الیدده بایددد کامددل، تمیددز،    

یکنواخددت بددوده و خیلددی خشددک یددا خددیس نباشددد. توصددیه مددی شددود  

 سطح با آب تحت فشار تمیز شود.

    7متدر طدول نبایدد از     2عمیق ترین نقطه مورد نظدر بداmm 

د بددددا بیشددددتر باشددددد. بددددرای انحددددراف بیشددددتر، سددددطح را بایدددد  

 پالسترهای هم سطح کننده، صاف یکدست کرد.

 انتخاب کاشی ها

 اندازه و نوع کاشی ها طبق توصیه سازندگان انتخاب شود.

 ترکیب محصوالت سرمیکس

 CERMIFILM 

 CERMIFLOOR 3-10  

 CERMICOL SUPER 

 CERMILATEX 

 CERMIPLUS 

 CERMIJOINT 1-6 EXTRA 

 CERMIJOINT 0-3 FLEX 

 CERMIJOINT 3-10 FLEX 

 CERMINET 

 CERMISIL NS 

 تکنیک های مصرف

          زیددر الیدده هددای پددر منفددذ را بایددد پددیش از نصددب کاشددی، بددا

CERMIFILM   آماده سازی کرد. زدن آستر، میزان جدذب

آب از سطح را متوازن کرده و باعی افزایش چسدبندگی مدی   

سداعت صدبر کنیدد تدا آسدتر خشدک شدود، سدپس کدار           3شود. 

 بعدی را انجام دهید.

  آسیب دیدگی پالستر سدطح از تدرمیم کنندده و هدم     در صورت

با ضخامت  CERMIMORTAR 2-10سطح کننده سطح 

اسددتفاده شددود. طبددق دسددتورالعمل روی بسددته      7mmحددداقل 

بندی یا برگه مشخصدات فندی محصدول، آن را آمداده کدرده و      

هفتدده صددبر کنیددد تددا     6بعددد از پالسددتر کددردن سددطح حددداقل     

 خشک شود.

   بدددرای نصدددب کاشدددی دیدددواری  ( 33*33 ≥پدددر منفدددذcm )

CERMICOL SUPER     را انتخدداب کنیددد. بددرای نصددب

کاشی هدای پورسدلین کدم منفدذ، کاشدی شیشده ای و موزائیدک        

(< 30*60cm از )CERMIPLUS .استفاده کنید 

   آب تمیددز را بدده تدددریم ) بددا مقدددار ذکددر شددده در دسددتورالعمل

فنی محصول(، به پودر اضافه کرده و به هم بزنید تدا صداف   

یکدست شود. توصیه می شود برای ترکیدب بهتدر، از دور   و 

 کند یک دریل برقی برای هم زدن استفاده شود.

 .این خمیر باید به حدی رقیق باشد که از ماله، نریزد 

    ،دقیقدده اسددتراحت داده شددود و   0خمیددر بایددد پددیش از اسددتفاده

 هنگام استفاده دوباره هم زده شود.

 رای بسددتر کددار، از بددرای بدده دسددت آمدددن ضددخامت مناسددب بدد

ماله مناسب برای چسب استفاده کنید )برای کاشی های سدایز  

، چسددب را بایددد بدده پشددت کاشددی هددم زد(. کاشددی  33*33 < 

های شیشه ای، سنگهای طبیعی و مرمر را بایدد بدا روش دو   

 طرفه چسب زد.

        کاشی ها باید در حین زمان بداز چسدب نصدب شدده و بدا یدک

داده شوند تا کداماًل بچسدبند.   چرخش کوچک یا لغزاندن فشار 

روی کاشی باید با یک چکش پالستیکی به آرامی ضدربه زد  

تا چسب کاماًل زیر آن پخش شده و به خوبی بچسبد. یکدی از  

کاشددی هددا را بدده عنددوان نموندده امتحددان کنیددد تددا مطمددئن شددوید  

 چسبندگی کافی وجود دارد.

      باید با یک پارچه یا اسدفنم مرطدوب، چسدب اضدافی را پدیش 

 از خشک شدن از روی کاشی ها و اتصاالت پاک کرد.

     در مددورد کاشددی هددای شددفاف و رنددگ روشددن و سددنگ هددای

طبیعی، باید یک نمونه را امتحان کرد و احتمال لک شددن و  

سدددایه اندددداختن در آن مشددداهده شدددود. در ایدددن مدددوارد بایدددد از 

 نگ استفاده کرد.رچسبهای سفید 

  یه مدددی شدددود بهتدددر شددددن عملکددرد فندددی چسدددب، توصدد   یبددرا

CERMILATEX         به آبدی کده قدرار اسدت بدا پدودر مخلدوط

واحدد آب،   3)هنگام ترکیدب، بده جدای     3به  0شود، با نسبت 

اسدددتفاده  CERMILATEXواحدددد آب + یدددک واحدددد    2از 

، مددی تدوان کاشدی هددایی   CERMIPLUSشدود(. بدا افدزودن    

 سانتی متر را هم چسباند. 60*60تا سایز 

  و خشددک شدددن چسددب انجددام   مددالت ریددزی بایددد بعددد از زدن

شدود. رنددگ مددالت ممکددن اسدت باعددی رنگددی شدددن محتددوای   

 سیمانی چسب و رنگ آن بشود.

  برای مالت ریزی، با توجه به شرایط مورد نیاز، از یکی از

 CERMIJOINT 1-6 محصددوالت زیددر اسددتفاده کنیددد: 

EXTRA ،0-3 FLEX CERMIJOINT،3-10 

FLEX      CERMIJOINT   یداCERMIMORTAR 

2-10 HRC  .CERMIMORTAR 2-10 HRC   آب

گریزی و مقاومت در مقابل مواد شدیمیایی را افدزایش میدهدد    

بندددابراین بدددرای مدددالت ریدددزی آشدددپزخانه هدددا و محدددیط هدددای  

مرطدددوب کددده در آنهدددا پددداک کدددردن موادغدددذایی، آب و مدددواد  

شیمیایی از سطوح ممکن است باعدی تداثیرات فرسایشدی بدر     

 سطح مالت شود مناسب است. 

 نگام استفاده از مالتهدای سدیمانی، کداماًل طبدق دسدتورالعمل      ه

درج شده روی بسته بندی یا دفترچه اطالعات فنی محصدول  

عمل کنید. بیش تر از مقددار الزم، آب اضدافه نکنیدد یدا وقتدی      

مخلوط آماده شدد، دوبداره آن را خدیس نکنیدد. ایدن باعدی مدی        

ی شددود تددا مددالت ضددعیف شددود و حفددره هددا و داندده هددایی رو   

سطح مالت به وجود بیاید، رنگ آن تغییر کندد و تیدره تدر از    

 آنچه که هست به نظر بیاید.

    برای کاربرد آسان تر و اطمینان از عملکرد کامدل محصدول

درجدده  00-20نهددایی، بایددد مددالت را در دمددای طبیعددی بددین    

 سانتی گراد استفاده کرد.

  ساعت، سدطوح مدالت ریدزی شدده بایدد از ندور        21حداقل تا

 ستقیم خورشید، یخ زدگی، بارندگی محافظت شوند.م

   ،روز  00در صورتیکه لکه یا مالت اضافی باقی ماندد

صدددددبر کنیدددددد و بعدددددد کاشدددددی را بدددددا شدددددوینده کاشدددددی     

CERMINET        آغشته کنیدد تدا ایدن بقایدا شدل شدده و از

از ماسدددددددددددددتیک  روی کاشددددددددددددی پددددددددددددداک شدددددددددددددوند. 

CERMITHANE   بدددددرای پدددددر کدددددردن  مدددددی تدددددوان

 کرد. ستفادهاتصاالت انبساطی نیز ا

   در صورت وجود هر گونه مالت اضافی یا لکه بعدد از

روز صددددددددددبر کددددددددددرده و از   00مددددددددددالت کدددددددددداری،  

CERMINET     که تمیز کننده کاشی اسدت و ایدن مدواد

سفت را شل می کند تدا کنددن و پداک کدردن آنهدا راحدت       

 شود استفاده نمایید. 

       اتصاالت انبساطی امکدان جابجدایی هدای جزئدی در اثدر

ا، رطوبدت و بارهدای مکدانیکی و حرارتدی     تغییدرات دمد  

را روی سددطح و زیددر الیدده فددراهم مددی کنددد. اتصدداالت     

انبساطی باید در قسدمت اتصدال کاشدی بدا سدایر مصدالح       

در امتددداد گوشدده هددای داخلددی، اتصدداالت موجددود و در    

جاهددایی کدده نددوع مصددالح زمیندده متفدداوت اسددت، تهیدده        

نبساطی شوند. همانطور که در باال گفته شد، اتصاالت ا

فشارهای وارد شدده بدین مصدالح متفداوت را بدا ظرفیدت       



 

های مختلفی جذب می کنند و در نتیجه مانع تغییر شکل 

بایددد بددا  را اتصدداالت انبسدداطی کددف یددا پوشددش میشددوند. 

مدالت   پروفیل ها  یا ماستیک های مناسدب، عدایق کدرد.   

 مناسب نیستند. اتصاالت انبساطیهای سیمانی برای 

  تصاالت انبساطی قبلدی روی کدف،   در صورت وجود ا

بایددد اتصدداالت مصددنوعی درسددت کددرد. پددس از گذاشددتن  

پوشش، باید اتصاالت سرد را روی الیه کف در فضای 

)برای کاشی های بدزرگ   4m*4mچهار گوش حداقل 

8m*8m 1(، با حداقل عمقcm .می توان  کار گذاشت

از بتون بر برای ایجاد این اتصداالت اسدتفاده کدرد. اگدر     

باشدد، بایدد    4m*4mی مدورد نیداز کوچدک تدر از     فضدا 

اتصاالت انبساطی را به شکل )+( در محل مورد نظدر  

کددار گذاشددت. اگددر امکددان ایددن کددار وجددود نداشددت، بایددد   

اتصدداالت انبسدداطی را درون سددتون هددا کددار کددرد. ایددن    

اتصاالت مصنوعی فشار ایجاد شده به واسطه جابجایی 

  خواهند برد.های سازه های ساختمانی را از بین 

  :در گوشددده هدددای داخلدددی، پوشدددش هدددای  روی دیوارهدددا

دیوار که منبق بر هم هستند، محل اتصال دیوار به کدف  

متدددر بایدددد از اتصددداالت    3*3و فضددداهای بزرگتدددر از  

 انبساطی استفاده کرد. 

  10-6عرض توصیه شده برای بندها حداقل mm   است. بعدد

نیددز در نظددر  از اتمددام کاشددی کدداری بایددد بددرای آن لبدده هددایی   

 گرفته شود.

       از هدددیچ روکدددش یدددا پوششدددی بدددرای محدددل هدددای انبسددداط و

اتصاالت انبساطی سازه های ساختمان ها نباید اسدتفاده شدود.   

این محل ها را باید با پروفیدل هدا  یدا ماسدتیک هدای مناسدب،       

 عایق کرد.

    از ماسدتیکCERMISIL NS    بدرای پدر کدردن    مدی تدوان

 کرد. هاتصاالت انبساطی نیز استفاد

 

در مرحله تولید، کنترل های اولیده محصدول مدا انجدام شدده اسدت. مدا ثبدات کیفیدت محصدوالتمان را تضدمین مدی کندیم. همدۀ توصدیه هدا و                 توجه: 

دستورالعمل های درج شده در برگه اطالعات فنی به طور کلی بر اساس تجربیات ما اسدت. لطفدًا بدرای سدطوح خاصدی کده در برگده اطالعدات         

نشده اند، با ما تماس بگیرید. حق به روزرسانی اطالعات این برگه، بدون اعالن قبلی، در صورت ضرورت های فنی، برای شدرکت  فنی لحاظ 

 ما محفوظ است. این کاتالوگ جدید به نسخه های قبلی ارجحیت دارد.

  



 

 



 

 مجموعه محصوالت سرمیکس

 عالئم تصویری موارد کاربردی

  چسب ها
CERMICOL EXTRA 

CERMICOL SUPER 

CERMICOL RAPID 

CERMIFLEX 

CERMISOL 

CERMIPLUS 

CERMIPLUS RAPID 

CERMIPLUS SELECT 

CERMIDUR SYSTEM 

CERMIPLUS XL 

CERMIPOOL 

CERMIFIX HP 

 مالت ها

CERMIJOINT 0-3 FLEX 

CERMIJOINT 1-6 EXTRA 

CERMIJOINT 2-10 HRC 

CERMIJOINT 3-10 FLEX 

CERMIJOINT EPOSOL 

CERMIJOINT EPOGLASS 

CERMIJOINT EPOSOL Chemical Resistance Table 

Colour Chart/ Coverage Calculation 

 

                     مواد شیمیایی در مقابل   CERMIJOINT EPOSOLجدول مقاومت 

 نمودار رنگ ها/ محاسبه پوشش دهی

 هایی برای عملکرد بهترپرایمرها و افزودنی
CERMIFIIM 

CERMIFIIM PLUS 

CERMILATEX 

 تمیز کردن سطح و مواد موردنیاز آن

CERMINET 

CERMISTAIN 

 مواد ضد آب کردن

CERMICRYL 

CERMIPROOFSF 

CERMIPROOFF 

 محصوالت کف سازی
CERMIFLOOR 1-5 

CERMIFLOOR 3-10 

CERMIFLOOR 4-30 

CERMIFLOOR 10-50 

 هاها و ماستیکعایق کننده
CERMISIL AS 

CERMISIL NS 

 ی مرمت و پالسترهای بازسازی هاساروج
CERMIFINE   با ضخامت (mm3-0) 

CERMIMORTAR 2-10  با ضخامت (mm 00-2) 

CERMIMORTAR 3-20  با ضخامت (mm 20-3) 

 جداول انتخاب محصول

 



 

 

 آیکون های کاربردی

 ایده آل برای کف ریزی در فضای داخلی

 ریزی در فضای بیرونیایده آل برای کف 

 ایده آل برای دیوارهای فضای داخلی

 ایده آل برای نماهای بیرونی

 



 

 ستون اول سمت چپ از باال به پایین: 

 ابعاد محدود کاشی

 چک کردن برای کنترل سطح

 نسبت ترکیب با آب

 نوع ماله

 مدت زمان انجام کار

 کار کردن با ماله

 تحت فشار آب

 محصول دوقسمتی

 ستون دوم سمت راست از باال به پایین:

 پهنای مالت

 دمای محیط

 نسبت ترکیب/ محصوالت دوقسمتی

 تکنیک کاشی کاری

 مدت زمان قابل استفاده در ظرف سر باز

 کف ریزی صنعتی

 عبور و مرور و ترافیک سنگین

 روش استفاده 

  



 

 

CERMICOLEXTRA 

 چسب های کاشی

 چسب کاشی سرامیک

 کاربرد آسان و چسبندگی فوق العاده به هر نوع زیرالیه سیمانی 

 کاربرد عالی بدون لغزش برای کاشی کاری دیوارها 

 کاربرد آسان و سریع 

 افزایش زمان باز 

 معرفی

          چسددب کاشددی بددا پایدده سددیمان بددرای نصددب کاشددی هددای سددرامیکی کوچددک و

( روی دیوارهددا و کددف.  %3سددانتیمتر بددا نددرخ جددذب آب   33*33 متوسددط )تددا

 غیرلغزنده به دلیل خاصیت روان شدنی.

 مکان مورد استفاده

مناسددب بددرای نصددب هددای عمددودی و افقددی داخلددی. قابددل اسددتفاده در منددازل،        

آپارتمان ها، دفداتر کدار، و فضداهای داخلدی بوتیدک هدا، محدیط هدای مرطدوب          

 ای کم رطوبتمانند حمام ها و آشپزخانه ه

 مشخصات  

 محتویات: سیمان با کیفیت، افزودنی هایی برای سهولت کاربرد

 نوع: پودری

 رنگ: خاکستری/ سفید

 گرم بر سانتیمترمکعب 3/0چگالی: 

 ویژگیهای کاربردی

 کیلوگرم پودر 20لیتر آب/  2تا  6نسبت ترکیب: 

 دقیقه 20زمان باز: 

 ساعت 3مدت زمان مصرف در ظرف سر باز: 

 درجه سانتیگراد 30تا  0ی مورد نیاز به هنگام کار: دما

 دقیقه  30زمان تطبیق: 

 %90فضای پوشش یافته زیر کاشی: حداقل 

 ساعت )در موارد کم رفت و آمد( 21زمان چسبیدن: حداقل 

 ساعت )برای کاربردهای افقی و عمودی( 21ریزی: حداقل  زمان مالت 

رطوبدت   %00جده سدانتیگراد،   در 23روز ) 21زمان نهدایی بدرای چسدبیدن:    

 نسبی(

 عملکرد فنی

 قدرت کشش

 ≤ MPa(N/mm 20.5 (روز:  21بعد از 
 ≤ MPa(N/mm 20.5 (ماندن در معرض حرارت: 
 ≤ MPa(N/mm 20.5 (ماندن در معرض آب: 

 ≤ MPa(N/mm 20.5 (ذوب:  -چرخه انجماد
 ≤ MPa(N/mm 20.5 (دقیقه(:  30افزایش زمان باز )

 ≥  mm 0.5شکاف: 
 انعطاف پذیری: محدود

 مقاوم نسبت به مواد قلیایی: خوب

 + درجه سانتیگراد20تا  -00مقاوم نسبت به شوک های حرارتی: 

 استاندارد مرجع

TS EN 12004/ C1T class 

 سطوح مورد استفاده

       مناسب برای روی پالسترها و الیه های سدیمانی ، و قالدب هدای بتدونی. بدرای

 ن، لطفا به قسمت شرایط خاص رجوع کنید.استفاده بر روی سطوح جایگزی

 آماده سازی سطح   

  زیر الیه باید برای یک چسبندگی مناسب، حتمًا تمیز باشد. سطوح باید تمیز و

عددداری از گدددرد و خددداک، آلدددودگی، چربدددی یدددا هدددر ندددوع مدددانع دیگدددری بدددرای   

بعد از سفت شدن صیقلی شدن سطوح و الیه سطحی )بتدون و   چسبندگی باشد.

 د تمیز کاری انجام شود.  غیره( بای

     زیددر الیدده بایددد کامددل، تمیددز، یکنواخددت بددوده و خیلددی خشددک یددا خددیس

 نباشد.

           زیر الیده هدای پدر منفدذ را بایدد پدیش از نصدب کاشدی، بداCERMIFILM 

 آماده سازی کرد.

      سددطوحی کدده در معددرض نددور مسددتقیم خورشددید هسددتند و دمددای سددطح آنهددا

 ک شوند.است باید با مرطوب کردن خن c35°باالی 

 CERMICOL EXTRA        .عمیدق تدرین   یدک مداده هدم سدطح کنندده نیسدت

 بیشتر باشد. 5mmمتر طول نباید از  2نقطه مورد نظر با 

    بددرای انحددراف بیشددتر، سددطح را بایددد بدداCERMIMORTAR 2-10  یددا

CERMIFLOOR 3-10 یکدست کرد.و ، صاف 

  از چسبCERMISIL        م باید برای کدف هدایی کده نیداز بده بسدترهای ضدخی

 تری دارند استفاده کرد.

 ترکیب کردن

 6  کیلددوگرم  20را بدده تدددریم ، بدده  درصددد(  21تددا  21)آب تمیددز لیتددر  2تددا

اضافه کرده و به هم بزنید تا صاف و یکدست شدود. توصدیه مدی شدود     پودر 

 برای ترکیب بهتر، از دور کند یک دریل برقی برای هم زدن استفاده شود.

 اشد که از ماله، نریزد.این خمیر باید به حدی رقیق ب 

    ،دقیقدده اسددتراحت داده شددود و هنگددام اسددتفاده    0خمیددر بایددد پددیش از اسددتفاده

 .دوباره هم زده شود

 شرایط استفاده

   درجده سدانتیگراد اسدتفاده    30+ تدا  0این چسب باید در دمای محیطی بین +

 شود.

     ل + درجدده سدانتیگراد باشددد و احتمددا 0دمدای سددطح مدورد اسددتفاده بایددد بداالی

 خطر یخ زدگی وجود نداشته باشد.

          اسددتفاده روی سددطوح بسددیار گددرم و در هددوای آفتددابی یددا هنگددام وزش بددداد

 توصیه نمی شود.

 کاربرد

    برای به دست آمدن ضخامت مناسب برای بستر کار، از ماله مناسدب بدرای

، چسدب را بایدد بده    33*33 < چسب اسدتفاده کنیدد )بدرای کاشدی هدای سدایز       

کاشی های شیشه ای، سنگهای طبیعی و مرمدر را بایدد    پشت کاشی هم زد(.

 با روش دو طرفه چسب زد.

    کاشی ها باید در حین زمان باز چسب نصب شده و با یک چدرخش کوچدک

یا لغزاندن فشار داده شوند تا کاماًل بچسدبند. روی کاشدی بایدد بدا یدک چکدش       

خدوبی   پالستیکی به آرامی ضربه زد تا چسب کاماًل زیر آن پخش شده و بده 

بچسبد. یکی از کاشی هدا را بده عندوان نمونده امتحدان کنیدد تدا مطمدئن شدوید          

 چسبندگی کافی وجود دارد.

      باید با یک پارچه یا اسفنم مرطوب، چسب اضدافی را پدیش از خشدک شددن

 از روی کاشی ها و اتصاالت پاک کرد.

        در مورد کاشی های شفاف و رنگ روشدن و سدنگ هدای طبیعدی، بایدد یدک

ا امتحددان کددرد و احتمددال لددک شدددن و سددایه انددداختن در آن مشدداهده    نموندده ر

 CERMICOL EXTRAندگ  رشود. در این مدوارد بایدد از چسدب سدفید     

 استفاده کرد.

  ساعت بعد  از زدن چسب انجام شود. 21مالت ریزی باید 

 احتیاطات قبلی

       در صورت مشاهده هرگونه ذره گرد، کلوخی یدا سدخت در یدک کیسده تدازه

 از آن محصول استفاده نکنید. باز شده،

           بیشتر یا کمتدر از آنچده کده روی بسدته بنددی محصدول یدا دفترچده اطالعدات

 .آب اضافه نکنید فنی آن درج شده،

 آب اضافه نکنیددیگر به آن  وقتی مخلوط آماده شد. 

   ،چسددب را مسددتقیما روی کاشددی هددای سددرامیکی قبلددی یددا تختدده هددای سددیمانی

ی، بتدون هوادیدده، بتدون پدیش ریختده، سدنگ       پالستیکی یا فلدز  PVCچوبی، 

پالسترشددده، تختدده سددنگ گچددی، کددف هددای دارای حددرارت از کددف، و      گددچ 

سطوح رنگ شده استفاده نکنید. لطفدا بدرای گدرفتن راهکدار بدا خددمات فندی        

 مشاوره کنید.

 بانید. قبل از کاشدی کداری، حدداقل    سکاشی را روی زیر الیه یا بتون تازه نچ

ن پالسددددددددددتر یددددددددددا بتددددددددددون صددددددددددبر  شددددددددددد هفتدددددددددده بددددددددددرای خشددددددددددک  6

 .کنید 



 

 
 

  زمان باز برایCERMICOL EXTRA 30     دقیقه است. زمان باز برای استفاده در شرایط نامناسب )به دلیل باال بودن دمای محیط، هدوای خشدک، بداد

آن در مراحل اولیه زدن چسب امتحدان   شدید و نصب روی زیرالیه های پرمنفذ( کوتاهتر خواهد شد. به همین دلیل باید خیسی روی سطح چسب را با لمس

کدار   کرد. اگر چسب به انگشتان نچسبد به این معناست که زمان باز منقضی شده است. در چنین مواردی، دیگر نمی توان بعد از خیس کردن سطح چسب،

ن است در دماهای پایین تر، طوالنی تر و یا نصب را انجام داد. چسب خشک شده را باید از روی سطح پاک کرد و دوباره آن را چسب زد. زمان باز ممک

 در رطوبت شدید یا هنگام کاشی کاری روی سطوح عایق دار یا غیرقابل نفوذ، کوتاه تر باشد.  

 اتصاالت انبساطی امکان جابجایی های جزئی در اثر تغییرات دما، رطوبت و بارهای مکانیکی و حرارتی را روی سطح و زیر الیه فراهم می کند. 

  متناسدب بددا سیسددتم هددای انتقدال حددرارت و عددایق بنددی، کددف هددای در معددرض بدار ترافیکددی و عبددور و مدرور زیدداد، پهنددای فضددای        بایددد االت انبسدداطیاتصد

در قسمت اتصال کاشی با سایر مصالح در امتداد گوشه های داخلی، اتصاالت موجود و در جاهایی که نوع مصدالح زمینده متفداوت اسدت، تهیده      موردنظر، 

 .شوند

  متر با توجه به سایز و نوع کاشی( 1قسمت در  1فضاهای دارای کاشی های سایز بزرگ را باید قسمت بندی کرد )هر 

  باید با پروفیل ها  یا ماستیک های مناسب، عایق کرد. را اتصاالت انبساطی 

 شرایط خاص

  ( > %3برای نصب کاشی هایی با پایه پورسلین یا کم منفذ )با نرخ جذب آبCERMIPLUS .توصیه می شود 

  این برای کاشی کاری روی زیرالیه های سنگ گچی در فضاهای داخلی، حتی اگر باCERMIFILM .آستر شده باشند نیز قابل استفاده است 

            ( ابتددددا ضددددآب کدددردن توصدددیه مدددی شدددود )...پدددیش از کاشدددی کددداری محدددل هدددای خدددیس ) حمدددام وCERMICRYL ،CERMIPROOF SS یدددا ،

CERMIPROOF FF.) 

 ای بهتر شدن عملکرد فنی چسب، توصیه می شود از برCERMILATEX    واحدد   0واحدد آب و   2واحدد آب،   3اسدتفاده شدود )بده جدای      3بده   0بدا نسدبت

CERMILATEX  .)با هم مخلوط شود 
 پوشش

  ( 2مقدار پوشش تقریبیkg/m.با توجه به سطح مورد استفاده، سایز کاشی و نوع ماله می تواند متفاوت باشد ) 

 

 بسته بندی

  20کیسه های کرافت ( کیسه/  11کیلوگرمیkg0200 )روی هر پالت 

 انبارداری و زمان ماندگاری

 ماه از تاریخ تولید اسدت. تداریخ تولیدد و عددد      02درجه سانتیگراد، زمان ماندگاری  0ی باز نشده در هوای خشک و خنک باالی برای انبار کردن کیسه ها

 شارژ روی بسته بندی درج شده است.

  ر داد.کیسه را می توان برای انبار کردن روی هم قرا 1محصوالت را نباید در انبارهای مرطوب یا غرقاب شده نگهداری کرد. حداکثر 

 .در صورت عدم استفاده از کیسه های باز شده، باید در آنها ر محکم بست تا در مجاورت هوا قرار نگیرد 

 بهداشت و ایمنی

           بدا  خارش چشم و پوست در اثر تماس با سیمان. در صورت تماس با چشم سریع با آب فدراوان شسدته و از امدداد پزشدکی کمدک گرفتده شدود. بعدد از تمداس

 ا مقدار زیادی آب و صابون شستشو داده شود.پوست، سریع ب

 .از لباس، دستکش و محافظ چشم/ صورت مناسب استفاده شود 

 .محصول نباید استنشاق شود. در صورت لزوم می توان از ماسک گرد و خاک استفاده کرد 

 .محصول باید دور از دسترس اطفال نگه داشته شود 

 

صول ما انجام شده است. ما ثبات کیفیت محصوالتمان را تضمین می کنیم. همۀ توصیه ها و دستورالعمل های در مرحله تولید، کنترل های اولیه محتوجه: 

مدا تمداس   درج شده در برگه اطالعات فنی به طور کلی بر اساس تجربیات ما است. لطفًا برای سطوح خاصی که در برگه اطالعات فنی لحاظ نشده اند، بدا  

ات این برگه، بدون اعالن قبلی، در صورت ضرورت های فندی، بدرای شدرکت مدا محفدوظ اسدت. ایدن کاتدالوگ جدیدد بده           بگیرید. حق به روزرسانی اطالع

 نسخه های قبلی ارجحیت دارد.

 

 

 روش استفاده پوشش دهی سایز ماله

U6 (6*6*6) mm 
3-3.5 kg 

5-6 kg 

 چسبندگی تکی

 چسبندگی دوبل

U9(9*9*9) mm 
4-5 kg 

6-8 kg 

 چسبندگی تکی

 چسبندگی دوبل



 

 
CERMICOLSUPER

 چسب کاشی سرامیک

 کاربرد آسان و چسبندگی فوق العاده به هر نوع زیرالیه سیمانی 

 وارهاکاربرد عالی بدون لغزش برای کاشی کاری دی 

 کاربرد آسان و سریع 

 افزایش زمان باز 

 معرفی

    چسددب کاشددی بددا پایدده سددیمان بددرای نصددب کاشددی هددای سددرامیکی کوچددک و

( روی دیوارهدا و کدف.   %3سانتیمتر بدا ندرخ جدذب آب    33*33متوسط )تا 

 غیرلغزنده به دلیل خاصیت روان شدنی.

 مکان مورد استفاده

ابددل اسددتفاده در منددازل، مناسددب بددرای نصددب هددای عمددودی و افقددی داخلددی. ق

آپارتمان ها، دفاتر کار، و فضاهای داخلی بوتیک ها، محدیط هدای مرطدوب    

 مانند حمام ها و آشپزخانه های کم رطوبت

 مشخصات  

 محتویات: سیمان با کیفیت، افزودنی هایی برای سهولت کاربرد

 نوع: پودری

 رنگ: خاکستری/ سفید

 گرم بر سانتیمترمکعب 3/0چگالی: 

 ی کاربردیویژگیها

 کیلوگرم پودر 20لیتر آب/  2تا  6نسبت ترکیب: 

 دقیقه 20زمان باز: 

 ساعت 3مدت زمان مصرف در ظرف سر باز: 

 درجه سانتیگراد 30تا  0دمای مورد نیاز به هنگام کار: 

 دقیقه  30زمان تطبیق: 

 %90فضای پوشش یافته زیر کاشی: حداقل 

 کم رفت و آمد(ساعت )در موارد  21زمان چسبیدن: حداقل 

 ساعت )برای کاربردهای افقی و عمودی( 21زمان مالت ریزی: حداقل 

رطوبت  %00درجه سانتیگراد،  23روز ) 21زمان نهایی برای چسبیدن: 

 نسبی(

 عملکرد فنی

 قدرت کشش

 ≤ MPa(N/mm 20.5 (روز:  21بعد از 
 ≤ MPa(N/mm 20.5 (ماندن در معرض حرارت: 
 ≤ 2Pa(N/mm0.5 M (ماندن در معرض آب: 

 ≤ MPa(N/mm 20.5 (ذوب:  -چرخه انجماد 
 ≤ MPa(N/mm 20.5 (دقیقه(:  30افزایش زمان باز )

 ≥  mm 0.5شکاف: 
 انعطاف پذیری: محدود

 مقاوم نسبت به مواد قلیایی: خوب

 + درجه سانتیگراد20تا  -00مقاوم نسبت به شوک های حرارتی: 

 استاندارد مرجع

TS EN 12004/ C1T class 

 سطوح مورد استفاده

        .مناسددب بددرای روی پالسددترها و الیدده هددای سددیمانی ، و قالددب هددای بتددونی

بددرای اسددتفاده بددر روی سددطوح جددایگزین، لطفددا بدده قسددمت شددرایط خدداص        

 رجوع کنید.

 آماده سازی سطح   

        زیر الیه باید برای یک چسبندگی مناسب، حتمدًا تمیدز باشدد. سدطوح بایدد تمیدز و

آلودگی، چربی یا هر نوع مدانع دیگدری بدرای چسدبندگی     عاری از گرد و خاک، 

بعد از سفت شدن صیقلی شدن سطوح و الیه سدطحی )بتدون و غیدره( بایدد      باشد.

 تمیز کاری انجام شود. 

 .زیر الیه باید کامل، تمیز، یکنواخت بوده و خیلی خشک یا خیس نباشد 

        زیر الیه های پر منفدذ را بایدد پدیش از نصدب کاشدی، بداCERMIFILM   آمداده

 سازی کرد.

      سددطوحی کدده در معددرض نددور مسددتقیم خورشددید هسددتند و دمددای سددطح آنهددا

 است باید با مرطوب کردن خنک شوند. c35°باالی 

 CERMICOL SUPER  .عمیددق تددرین یددک مدداده هددم سددطح کننددده نیسددت

 بیشتر باشد. 5mmمتر طول نباید از  2نقطه مورد نظر با 

   ا بددرای انحددراف بیشددتر، سددطح را بایددد بددCERMIMORTAR 2-10  یددا

CERMIFLOOR 3-10 یکدست کرد.و ، صاف 

  از چسبCERMISOL      باید برای کف هایی که نیداز بده بسدترهای ضدخیم

 تری دارند استفاده کرد.

 ترکیب کردن

 6  کیلددوگرم  20را بدده تدددریم ، بدده  درصددد(  21تددا  21)آب تمیددز لیتددر  2تددا

شدود. توصدیه مدی شدود      اضافه کرده و به هم بزنید تا صاف و یکدستپودر 

 برای ترکیب بهتر، از دور کند یک دریل برقی برای هم زدن استفاده شود.

 .این خمیر باید به حدی رقیق باشد که از ماله، نریزد 

    ،دقیقدده اسددتراحت داده شددود و هنگددام اسددتفاده    0خمیددر بایددد پددیش از اسددتفاده

 .دوباره هم زده شود

 شرایط استفاده

  درجده سدانتیگراد اسدتفاده    30+ تدا  0محیطی بین  این چسب باید در دمای +

 شود.

     درجدده سدانتیگراد باشددد و احتمددال  0دمدای سددطح مدورد اسددتفاده بایددد بداالی +

 خطر یخ زدگی وجود نداشته باشد.

          اسددتفاده روی سددطوح بسددیار گددرم و در هددوای آفتددابی یددا هنگددام وزش بددداد

 توصیه نمی شود.

 کاربرد

  برای بستر کار، از ماله مناسدب بدرای   برای به دست آمدن ضخامت مناسب

، چسدب را بایدد بده    33*33 < چسب اسدتفاده کنیدد )بدرای کاشدی هدای سدایز       

پشت کاشی هم زد(. کاشی های شیشه ای، سنگهای طبیعی و مرمدر را بایدد   

 با روش دو طرفه چسب زد.

    کاشی ها باید در حین زمان باز چسب نصب شده و با یک چدرخش کوچدک

داده شوند تا کاماًل بچسدبند. روی کاشدی بایدد بدا یدک چکدش        یا لغزاندن فشار

پالستیکی به آرامی ضربه زد تا چسب کاماًل زیر آن پخش شده و بده خدوبی   

بچسبد. یکی از کاشی هدا را بده عندوان نمونده امتحدان کنیدد تدا مطمدئن شدوید          

 چسبندگی کافی وجود دارد.

   ش از خشدک شددن   باید با یک پارچه یا اسفنم مرطوب، چسب اضدافی را پدی

 از روی کاشی ها و اتصاالت پاک کرد.

        در مورد کاشی های شفاف و رنگ روشدن و سدنگ هدای طبیعدی، بایدد یدک

نموندده را امتحددان کددرد و احتمددال لددک شدددن و سددایه انددداختن در آن مشدداهده    

 CERMICOL SUPERندگ  رشدود. در ایدن مدوارد بایدد از چسدب سدفید       

 استفاده کرد.

  عت بعد  از زدن چسب انجام شود.سا 21مالت ریزی باید 

 احتیاطات قبلی

     در صددورت مشدداهده هرگوندده ذره گددرد، کلددوخی یددا سددخت در یددک کیسدده

 تازه باز شده، از آن محصول استفاده نکنید.

      بیشتر یا کمتر از آنچه که روی بسته بندی محصدول یدا دفترچده اطالعدات

 .آب اضافه نکنید فنی آن درج شده،

 آب اضافه نکنیدیگر به آن د وقتی مخلوط آماده شد. 

       ،چسب را مستقیما روی کاشی های سرامیکی قبلدی یدا تختده هدای سدیمانی

پالستیکی یا فلزی، بتون هوادیده، بتون پیش ریخته، سدنگ   PVCچوبی، 

گدچ پالسترشددده، تختدده سدنگ گچددی، کددف هدای دارای حددرارت از کددف، و    

با خدمات فندی  سطوح رنگ شده استفاده نکنید. لطفا برای گرفتن راهکار 

 مشاوره کنید.

 6بانید. قبل از کاشی کداری، حدداقل   سکاشی را روی زیر الیه یا بتون تازه نچ 

 هفته برای خشک شدن پالستر یا بتون صبر کنید.

  



 

 

 
 

  زمان باز برایCERMICOL SUPER 30             ط، هدوای  دقیقه است. زمدان بداز بدرای اسدتفاده در شدرایط نامناسدب )بده دلیدل بداال بدودن دمدای محدی

خشک، باد شدید و نصب روی زیرالیه های پرمنفذ( کوتاهتر خواهد شد. به همین دلیل باید خیسی روی سطح چسب را با لمس آن در مراحل اولیه 

زدن چسب امتحان کرد. اگر چسب به انگشتان نچسبد به این معناست که زمان باز منقضی شدده اسدت. در چندین مدواردی، دیگدر نمدی تدوان بعدد از         

خیس کردن سطح چسب، کار نصب را انجام داد. چسب خشک شده را بایدد از روی سدطح پداک کدرد و دوبداره آن را چسدب زد. زمدان بداز ممکدن          

 است در دماهای پایین تر، طوالنی تر و یا در رطوبت شدید یا هنگام کاشی کاری روی سطوح عایق دار یا غیرقابل نفوذ، کوتاه تر باشد.  

  امکان جابجایی های جزئی در اثر تغییرات دما، رطوبت و بارهای مکدانیکی و حرارتدی را روی سدطح و زیدر الیده فدراهم مدی        اتصاالت انبساطی

 کند.

 متناسب با سیستم های انتقال حرارت و عایق بندی، کف های در معرض بار ترافیکی و عبور و مرور زیاد، پهندای فضدای    باید اتصاالت انبساطی

ال کاشی با سایر مصدالح در امتدداد گوشده هدای داخلدی، اتصداالت موجدود و در جاهدایی کده ندوع مصدالح زمینده متفداوت              در قسمت اتصموردنظر، 

 .است، تهیه شوند

  متر با توجه به سایز و نوع کاشی( 1قسمت در  1فضاهای دارای کاشی های سایز بزرگ را باید قسمت بندی کرد )هر 

  یا ماستیک های مناسب، عایق کرد. باید با پروفیل ها  را اتصاالت انبساطی 

 شرایط خاص

  ( > %3برای نصب کاشی هایی با پایه پورسلین یا کم منفذ )با نرخ جذب آبCERMIPLUS .توصیه می شود 

  این برای کاشی کاری روی زیرالیه های سنگ گچی در فضاهای داخلی، حتی اگر باCERMIFILM .آستر شده باشند نیز قابل استفاده است 

 ز کاشددی کدداری محددل هددای خددیس ) حمددام و...( ابتدددا ضدددآب کددردن توصددیه مددی شددود )        پددیش اCERMICRYL ،CERMIPROOF SS یددا ،

CERMIPROOF FF.) 

  برای بهتر شدن عملکرد فنی چسب، توصیه می شود ازCERMILATEX  0واحدد آب و   2واحدد آب،   3استفاده شود )به جدای   3به  0با نسبت 

 شود(.  با هم مخلوط CERMILATEXواحد 
 پوشش

  ( 2مقدار پوشش تقریبیkg/m.با توجه به سطح مورد استفاده، سایز کاشی و نوع ماله می تواند متفاوت باشد ) 

 

 بندی بسته

  20کیسه های کرافت ( کیسه/  11کیلوگرمیkg0200 )روی هر پالت 

 انبارداری و زمان ماندگاری

  مداه از تداریخ تولیدد اسدت. تداریخ تولیدد و        02درجه سانتیگراد، زمان ماندگاری  0برای انبار کردن کیسه های باز نشده در هوای خشک و خنک باالی

 عدد شارژ روی بسته بندی درج شده است.

  کیسه را می توان برای انبار کردن روی هم قرار داد. 1محصوالت را نباید در انبارهای مرطوب یا غرقاب شده نگهداری کرد. حداکثر 

 .در صورت عدم استفاده از کیسه های باز شده، باید در آنها ر محکم بست تا در مجاورت هوا قرار نگیرد 

 بهداشت و ایمنی

  با سیمان. در صورت تماس با چشم سریع با آب فراوان شسته و از امداد پزشکی کمک گرفته شود. بعد از تماس با خارش چشم و پوست در اثر تماس

 پوست، سریع با مقدار زیادی آب و صابون شستشو داده شود.

 .از لباس، دستکش و محافظ چشم/ صورت مناسب استفاده شود 

 سک گرد و خاک استفاده کرد.محصول نباید استنشاق شود. در صورت لزوم می توان از ما 

 .محصول باید دور از دسترس اطفال نگه داشته شود 

 

هدای  در مرحله تولید، کنترل های اولیه محصول ما انجام شده است. ما ثبات کیفیت محصوالتمان را تضمین می کنیم. همۀ توصدیه هدا و دسدتورالعمل    توجه: 

ربیات ما است. لطفًا برای سطوح خاصی که در برگه اطالعدات فندی لحداظ نشدده اندد، بدا مدا تمداس         درج شده در برگه اطالعات فنی به طور کلی بر اساس تج

نسخه بگیرید. حق به روزرسانی اطالعات این برگه، بدون اعالن قبلی، در صورت ضرورت های فنی، برای شرکت ما محفوظ است. این کاتالوگ جدید به 

 های قبلی ارجحیت دارد.
 

 روش استفاده پوشش دهی سایز ماله

U6 (6*6*6) mm 
3-4 kg 

5-6 kg 

 چسبندگی تکی

 چسبندگی دوبل

U9(9*9*9) mm 
4-5 kg 

6-8 kg 

 چسبندگی تکی

 چسبندگی دوبل



 

 

CERMICOL RAPID 

 

 چسب سنگهای طبیعی و مرمر

 مناسب برای نصب سنگهای طبیعی و مرمر سایز کوچک و متوسط 

  رطوبت و شوک های حرارتی انجمادمقاوم نسبت به ، 

 تسریع کاشی کاری به دلیل خشک شدن سریع 

 سفیدی فوق العاده 

 معرفی

    چسب کاشی با پایه سیمان برای نصب سنگهای طبیعی و مرمر و کاشدی هدای

سدانتیمتر(. تسدریع کاشدی کداری     33*33ایز کوچک و متوسط )تا سرامیکی س

 به دلیل خشک شدن سریع

 مکان مورد استفاده

مناسددب بددرای نصددب هددای عمددودی و افقددی داخلددی. قابددل اسددتفاده در منددازل،         

آپارتمان هدا، دفداتر کدار، و فضداهای داخلدی بوتیدک هدا، محدیط هدای مرطدوب           

 مانند حمام ها و آشپزخانه های کم رطوبت

 مشخصات  

محتویات: سیمان با کیفیت، افزودنی هایی برای تسدریع خشدک شددن و تقویدت     

 چسبندگی

 نوع: پودری 

 رنگ: سفید

 گرم بر سانتیمترمکعب 3/0چگالی: 

 ویژگیهای کاربردی

 کیلوگرم پودر 20لیتر آب/  1/1تا  6/0نسبت ترکیب: 

 دقیقه 00-00زمان باز: 

 قهدقی 30مدت زمان مصرف در ظرف سر باز: 

 درجه سانتیگراد 20تا  0دمای مورد نیاز به هنگام کار: 

 دقیقه  00زمان تطبیق: 

 %90فضای پوشش یافته زیر کاشی: حداقل 

 ساعت )در موارد کم رفت و آمد( 02زمان چسبیدن: حداقل 

 ساعت )برای کاربردهای افقی و عمودی( 6زمان مالت ریزی: حداقل 

رطوبددت  %00درجده سدانتیگراد،    23روز ) 21زمدان نهدایی بدرای چسدبیدن:     

 نسبی(

 عملکرد فنی

 قدرت کشش

 ≤ MPa(N/mm 20.5 (روز:  21بعد از 
 ≤ MPa(N/mm 20.5 (ماندن در معرض حرارت: 
 ≤ MPa(N/mm 20.5 (ماندن در معرض آب: 

 ≤ MPa(N/mm 20.5 (ذوب:  -چرخه انجماد 
 ≤ MPa(N/mm 20.5 (دقیقه(:  30افزایش زمان باز )

 ≥  mm 0.5شکاف: 
 انعطاف پذیری: محدود

 مقاوم نسبت به مواد قلیایی: محدود

 + درجه سانتیگراد20تا  -00مقاوم نسبت به شوک های حرارتی: 

 استاندارد مرجع

EN 12004/ C1F class 

 سطوح مورد استفاده

        مناسب برای روی پالسترها و الیه هدای سدیمانی ، و قالدب هدای بتدونی. بدرای

 یگزین، لطفا به قسمت شرایط خاص رجوع کنید.استفاده بر روی سطوح جا

 آماده سازی سطح   

   زیر الیه باید برای یک چسبندگی مناسب، حتمًا تمیز باشد. سطوح باید تمیدز و

عددداری از گدددرد و خددداک، آلدددودگی، چربدددی یدددا هدددر ندددوع مدددانع دیگدددری بدددرای    

بعد از سفت شدن صیقلی شدن سطوح و الیه سدطحی )بتدون و    چسبندگی باشد.

 باید تمیز کاری انجام شود.   غیره(

 .زیر الیه باید کامل، تمیز، یکنواخت بوده و خیلی خشک یا خیس نباشد 

     زیر الیه های پر منفذ را باید پدیش از نصدب کاشدی، بداPLUS  CERMIFILM 

 آماده سازی کرد.

       سددطوحی کدده در معددرض نددور مسددتقیم خورشددید هسددتند و دمددای سددطح آنهددا بدداالی
c35° ب کردن خنک شوند.است باید با مرطو 

 CERMICOL RAPID    .عمیددق تددرین نقطدده  یددک مدداده هددم سددطح کننددده نیسددت

 بیشتر باشد. 7mmمتر طول نباید از  2مورد نظر با 

   بددددرای انحددددراف بیشددددتر، سددددطح را بایددددد بدددداCERMIMORTAR 2-10 یددددا 

 CERMIFLOOR 4-30 یکدست کرد.و ، صاف 

  از چسبCERMISOL      سدترهای ضدخیم تدری    باید برای کدف هدایی کده نیداز بده ب

 دارند استفاده کرد.

 ترکیب کردن

 6/0  کیلدوگرم پدودر   20را به تدریم ، به درصد(  21تا  21)آب تمیز لیتر  1/1تا 

اضافه کرده و به هم بزنید تا صاف و یکدست شود. توصیه می شود بدرای ترکیدب   

 بهتر، از دور کند یک دریل برقی برای هم زدن استفاده شود.

 به حدی رقیق باشد که از ماله، نریزد. این خمیر باید 

  ،دقیقه استراحت داده شود و هنگدام اسدتفاده دوبداره هدم      3خمیر باید پیش از استفاده

 .زده شود

 شرایط استفاده

   درجه سانتیگراد استفاده شود.20+ تا 0این چسب باید در دمای محیطی بین + 

  د باشدد و احتمدال خطدر یدخ     + درجه سانتیگرا0دمای سطح مورد استفاده باید باالی

 زدگی وجود نداشته باشد.

     استفاده روی سطوح بسیار گرم و در هوای آفتابی یا هنگام وزش بداد توصدیه نمدی

 شود.

 کاربرد

     برای به دست آمدن ضخامت مناسب برای بستر کار، از ماله مناسدب بدرای چسدب

ت کاشدی هدم   ، چسب را باید بده پشد  33*33 < استفاده کنید )برای کاشی های سایز 

برای نصب کاشدی هدای متوسدط تدا بدزرگ، بدرای سدهولت کدار از مالده هدای           زد(. 

U9 ،U10 .یا ماله های مخصوص سنگ مرمر توصیه می شود 

               کاشدی هدا بایدد در حدین زمدان بداز چسدب نصدب شدده و بدا یدک چدرخش کوچدک یددا

یکی لغزاندن فشار داده شوند تا کاماًل بچسبند. روی کاشی باید با یدک چکدش پالسدت   

به آرامی ضربه زد تا چسب کاماًل زیر آن پخش شدده و بده خدوبی بچسدبد. یکدی از      

کاشی ها را بده عندوان نمونده امتحدان کنیدد تدا مطمدئن شدوید چسدبندگی کدافی وجدود            

 دارد.

   بایددد بددا یددک پارچدده یددا اسددفنم مرطددوب، چسددب اضددافی را پددیش از خشددک شدددن از

 روی کاشی ها و اتصاالت پاک کرد.

  بایدد یدک نمونده را امتحدان کدرد و احتمدال       مرمر سبز یا گرانیدت   نصبدر مورد ،

لک شددن و سدایه اندداختن در آن مشداهده شدود. در ایدن مدوارد بایدد از چسدب سدفید           

 استفاده کرد. CERMICOL SUPERنگ ر

  ساعت بعد  از زدن چسب انجام شود. 6مالت ریزی باید حداقل 

 احتیاطات قبلی

  گددرد، کلددوخی یددا سددخت در یددک کیسدده تددازه بدداز  در صددورت مشدداهده هرگوندده ذره

 شده، از آن محصول استفاده نکنید.

          بیشتر یا کمتر از آنچه کده روی بسدته بنددی محصدول یدا دفترچده اطالعدات فندی آن

 .آب اضافه نکنید درج شده،

 آب اضافه نکنیددیگر به آن  وقتی مخلوط آماده شد. 

       تختده هدای سدیمانی، چدوبی،     چسب را مستقیما روی کاشدی هدای سدرامیکی قبلدی یدا

PVC     ،پالستیکی یا فلزی، بتون هوادیده، بتون پیش ریخته، سدنگ گدچ پالسترشدده

تخته سنگ گچی، کدف هدای دارای حدرارت از کدف، و سدطوح رندگ شدده اسدتفاده         

 نکنید. لطفا برای گرفتن راهکار با خدمات فنی مشاوره کنید.

 هفتده   6قبل از کاشی کاری، حداقل بانید. سکاشی را روی زیر الیه یا بتون تازه نچ

 برای خشک شدن پالستر یا بتون صبر کنید.

 



 

 
 

  زمان باز برایCERMICOL RAPID 00-00                دقیقه اسدت. زمدان بداز بدرای اسدتفاده در شدرایط نامناسدب )بده دلیدل بداال بدودن دمدای محدیط، هدوای

به همین دلیدل بایدد خیسدی روی سدطح چسدب را بدا لمدس آن در مراحدل اولیده           خشک، باد شدید و نصب روی زیرالیه های پرمنفذ( کوتاهتر خواهد شد.

س زدن چسب امتحان کرد. اگر چسب به انگشتان نچسبد به این معناست که زمان باز منقضی شده است. در چنین مواردی، دیگر نمدی تدوان بعدد از خدی    

ح پداک کدرد و دوبداره آن را چسدب زد. زمدان بداز ممکدن اسدت در         کردن سطح چسب، کار نصب را انجام داد. چسب خشدک شدده را بایدد از روی سدط    

 دماهای پایین تر، طوالنی تر و یا در رطوبت شدید یا هنگام کاشی کاری روی سطوح عایق دار یا غیرقابل نفوذ، کوتاه تر باشد.  

 رارتی را روی سطح و زیدر الیده فدراهم مدی کندد.     اتصاالت انبساطی امکان جابجایی های جزئی در اثر تغییرات دما، رطوبت و بارهای مکانیکی و ح 

متناسب با سیستم های انتقال حرارت و عدایق بنددی، کدف هدای در معدرض بدار ترافیکدی و عبدور و مدرور زیداد، پهندای فضدای              باید اتصاالت انبساطی

هدایی کده ندوع مصدالح زمینده متفداوت اسدت،        در قسمت اتصال کاشی با سایر مصالح در امتداد گوشه های داخلی، اتصاالت موجود و در جاموردنظر، 

 .تهیه شوند

  بایدد بدا    را اتصاالت انبسداطی متر با توجه به سایز و نوع کاشی(.  1قسمت در  1فضاهای دارای کاشی های سایز بزرگ را باید قسمت بندی کرد )هر

 پروفیل ها  یا ماستیک های مناسب، عایق کرد.

  ساعت از نور مستقیم خورشید، یخ زدگی و بارندگی محافظت شود. 21نواحی کاشی کاری شده باید حداقل تا 

  کیلوگرم بیشتر باشد. شیب سدنگهای مرمدر سدنگین و سدنگهای طبیعدی را       30هنگام کاشی کاری روی دیوارها، وزن کاشی ها در هر مترمربع نباید از

 باید متناسب با آنها لحاظ کرد. 

 شرایط خاص

 ( > %3لین یا کم منفذ )با نرخ جذب آب برای نصب کاشی هایی با پایه پورسCERMIPLUS SELECT .توصیه می شود 

  این برای کاشی کاری روی زیرالیه های سنگ گچی در فضاهای داخلی، حتی اگر باCERMIFILM .آستر شده باشند نیز قابل استفاده است 

     پدددیش از کاشدددی کددداری محدددل هدددای خدددیس ) حمدددام و...( ابتددددا ضددددآب کدددردن توصدددیه مدددی شدددود(CERMICRYL ،CERMIPROOF SS یدددا ،

CERMIPROOF FF.) 

  برای بهتر شدن عملکرد فنی چسب، توصیه می شود ازCERMILATEX  واحد  0واحد آب و  2واحد آب،  3استفاده شود )به جای  3به  0با نسبت

CERMILATEX  .)با هم مخلوط شود 
 پوشش

  ( 2مقدار پوشش تقریبیkg/m.با توجه به سطح مورد استفاده، سایز کاشی و نوع ماله می تواند متفاوت باشد ) 

 

 بسته بندی

 20ه های کرافت کیس ( کیسه/  60کیلوگرمیkg0200 )روی هر پالت 

 انبارداری و زمان ماندگاری

  ماه از تاریخ تولید است. تاریخ تولید و عدد  02درجه سانتیگراد، زمان ماندگاری  0برای انبار کردن کیسه های باز نشده در هوای خشک و خنک باالی

 شارژ روی بسته بندی درج شده است.

 کیسه را  00ا نباید در انبارهای مرطوب یا غرقاب شده نگهداری کرد. حداکثر محصوالت ر 

 می توان برای انبار کردن روی هم قرار داد.

 .در صورت عدم استفاده از کیسه های باز شده، باید در آنها محکم بست تا در مجاورت هوا قرار نگیرد 

 بهداشت و ایمنی

 .در صورت تماس با چشم سریع با آب فراوان شسته و از امداد پزشکی کمک گرفته شود. بعد از تماس با  خارش چشم و پوست در اثر تماس با سیمان

 پوست، سریع با مقدار زیادی آب و صابون شستشو داده شود.

 .از لباس، دستکش و محافظ چشم/ صورت مناسب استفاده شود 

  خاک استفاده کرد.محصول نباید استنشاق شود. در صورت لزوم می توان از ماسک گرد و 

 .محصول باید دور از دسترس اطفال نگه داشته شود 

های در مرحله تولید، کنترل های اولیه محصول ما انجام شده است. ما ثبات کیفیت محصوالتمان را تضمین می کنیم. همۀ توصیه ها و دستورالعمل توجه: 

ست. لطفًا برای سطوح خاصی که در برگه اطالعات فنی لحاظ نشده اند، با ما تماس درج شده در برگه اطالعات فنی به طور کلی بر اساس تجربیات ما ا

نسخه بگیرید. حق به روزرسانی اطالعات این برگه، بدون اعالن قبلی، در صورت ضرورت های فنی، برای شرکت ما محفوظ است. این کاتالوگ جدید به 

  های قبلی ارجحیت دارد.

 روش استفاده پوشش دهی سایز ماله

U6 (6*6*6) mm 
3-4 kg 

5-6 kg 

 چسبندگی تکی

 چسبندگی دوبل

U9(9*9*9) mm 
4-5 kg 

6-8 kg 

 چسبندگی تکی

 چسبندگی دوبل

U10(10*10*10) mm 
6-8 kg 

7-9 kg 

 چسبندگی تکی

 چسبندگی دوبل



 

 

CERMIFLEX 

 ن فوق العاده قویچسب کاشی پورسلی

 کاشی کاری فوق العاده روی دیوار و کف 

 مقاوم در برابر شرایط فضای بیرون 

  مقاوم در برابر آب و یخ زدگی 

 مقاوم در برابر شوک های حرارتی و رطوبت 

 کاربرد عالی بدون لغزش برای کاشی کاری دیوارها 

 معرفی

    شددده بددرای چسددب کاشددی انعطدداف پددذیر  بددا پایدده سددیمان بددا چسددنبدگی تقویددت

سانتیمتر( دیوارها و کدف  >30*60نصب کاشی های کوچک تا بزرگ )تا 

 و کاشی های پورسلین. غیرلغزنده به دلیل خاصیت روان شدنی.

 مکان مورد استفاده

مناسب برای نصب های عمودی و افقی در فضاهای داخلی و بیرونی. ایدده  

 آل برای  محیط های مرطوب، تراس ها و فضاهای بزرگ

 ت  مشخصا

محتویات: سیمان با کیفیت، افزودنی هدایی بدرای افدزایش انعطداف پدذیری و      

 تقویت چسبندگی

 نوع: پودری

 رنگ: خاکستری/ سفید

 گرم بر سانتیمترمکعب 3/0چگالی: 

 ویژگیهای کاربردی

 کیلوگرم پودر 20لیتر آب/  0/2تا  0/6نسبت ترکیب: 

 دقیقه 20زمان باز: 

 ساعت 3مدت زمان مصرف در ظرف سر باز: 

 درجه سانتیگراد 30تا  0دمای مورد نیاز به هنگام کار: 

 mm 00-2ضخامت بستر: 

 %90فضای پوشش یافته زیر کاشی: حداقل 

ساعت )در مدوارد کدم رفدت و     21باز برای ترافیک عبور و مرور: حداقل 

 آمد(

 ساعت بعد از استفاده 21زمان مالت ریزی: 

رطوبت  %00درجه سانتیگراد،  23روز ) 21زمان نهایی برای چسبیدن: 

 نسبی(

 عملکرد فنی

 قدرت کشش

 ≤ MPa(N/mm 21.0 (روز:  21بعد از 
 ≤ MPa(N/mm 21.0 (ماندن در معرض حرارت: 
 ≤ MPa(N/mm 21.0 (ماندن در معرض آب: 

 ≤ MPa(N/mm 21.0 (ذوب:  -چرخه انجماد 
 ≤ MPa(N/mm 21.0 (دقیقه(:  30افزایش زمان باز )

 ≥  mm 0.5شکاف: 
 انعطاف پذیری: خوب

 مقاوم نسبت به مواد قلیایی: خوب

 + درجه سانتیگراد20تا  -30مقاوم نسبت به شوک های حرارتی: 

 استاندارد مرجع

TS EN 12004/ C2T class 

 سطوح مورد استفاده

        .مناسددب بددرای روی پالسددترها و الیدده هددای سددیمانی ، و قالددب هددای بتددونی

ین، لطفددا بدده قسددمت شددرایط خدداص    بددرای اسددتفاده بددر روی سددطوح جددایگز   

 رجوع کنید.

 آماده سازی سطح   

  زیر الیه باید برای یک چسبندگی مناسب، حتمًا تمیز باشد. سطوح باید تمیز

و عدداری از گددرد و خدداک، آلددودگی، چربددی یددا هددر نددوع مددانع دیگددری بددرای  

بعد از سفت شدن صیقلی شدن سطوح و الیه سطحی )بتدون   چسبندگی باشد.

 ید تمیز کاری انجام شود. و غیره( با

 .زیر الیه باید کامل، تمیز، یکنواخت بوده و خیلی خشک یا خیس نباشد 

  زیر الیه های پر منفذ را باید پیش از نصب کاشی، باCERMIFILM   آمداده

 سازی کرد.

      سطوحی که در معرض نور مستقیم خورشید هستند و دمدای سدطح آنهدا بداالی
c35° نک شوند.است باید با مرطوب کردن خ 

 CERMIFLEX  .عمیددق تددرین نقطدده مددورد  یددک مدداده هددم سددطح کننددده نیسددت

 بیشتر باشد. 7mmمتر طول نباید از  2نظر با 

       بددرای انحددراف بیشددتر، سددطح را بایدددد بدداCERMIMORTAR 2-10 یدددا 

 CERMIFLOOR 4-30 یکدست کرد.و ، صاف 

   از چسدبCERMISOL         بایدد بدرای کدف هددایی کده نیداز بده بسدترهای ضددخیم

 ی دارند استفاده کرد.تر

 ترکیب کردن

 0/6  کیلدوگرم   20را بده تددریم ، بده    درصدد(   30تا  26)تمیز لیتر آب  0/2تا

اضافه کرده و بده هدم بزنیدد تدا صداف و یکدسدت شدود. توصدیه مدی شدود            پودر

 برای ترکیب بهتر، از دور کند یک دریل برقی برای هم زدن استفاده شود.

 اشد که از ماله، نریزد.این خمیر باید به حدی رقیق ب 

  ،دقیقه استراحت داده شود و هنگام استفاده دوباره  0خمیر باید پیش از استفاده

 .هم زده شود

 شرایط استفاده

     درجدده سددانتیگراد اسددتفاده 30+ تدا  0ایدن چسددب بایددد در دمدای محیطددی بددین +

 شود.

  ل خطدر  + درجه سانتیگراد باشد و احتما0دمای سطح مورد استفاده باید باالی

 یخ زدگی وجود نداشته باشد.

      استفاده روی سطوح بسیار گرم و در هوای آفتابی یدا هنگدام وزش بداد توصدیه

 نمی شود.

 کاربرد

          برای به دست آمدن ضدخامت مناسدب بدرای بسدتر کدار، از مالده مناسدب بدرای

، چسب را باید به پشت 33*33 < چسب استفاده کنید )برای کاشی های سایز 

کاشددی هددای شیشدده ای، سددنگهای طبیعددی و مرمددر را بایددد بددا       کاشددی هددم زد(. 

 روش دو طرفه چسب زد.

    کاشی ها باید در حین زمان باز چسب نصب شده و با یک چرخش کوچدک یدا

لغزاندددن فشددار داده شددوند تددا کدداماًل بچسددبند. روی کاشددی بایددد بددا یددک چکددش        

خدوبی   پالستیکی به آرامی ضربه زد تدا چسدب کداماًل زیدر آن پخدش شدده و بده       

بچسددبد. یکددی از کاشددی هددا را بدده عنددوان نموندده امتحددان کنیددد تددا مطمددئن شددوید    

 چسبندگی کافی وجود دارد.

    باید با یک پارچه یا اسفنم مرطوب، چسب اضافی را پیش از خشدک شددن از

 روی کاشی ها و اتصاالت پاک کرد.

    در مدورد کاشددی هددای شددفاف و رنددگ روشددن و سددنگ هددای طبیعددی، بایددد یددک

ا امتحان کرد و احتمال لک شدن و سایه اندداختن در آن مشداهده شدود.    نمونه ر

 استفاده کرد.CERMIFLEXنگ ردر این موارد باید از چسب سفید 

  ساعت بعد  از زدن چسب انجام شود. 21مالت ریزی باید 

 احتیاطات قبلی

   در صورت مشاهده هرگونه ذره گرد، کلوخی یا سخت در یک کیسه تازه بداز

 محصول استفاده نکنید. شده، از آن

      بیشتر یا کمتر از آنچه که روی بسته بندی محصول یدا دفترچده اطالعدات فندی

 .آب اضافه نکنید آن درج شده،

 آب اضافه نکنیددیگر به آن  وقتی مخلوط آماده شد. 

        ،چسددب را مسددتقیما روی کاشددی هددای سددرامیکی قبلددی یددا تختدده هددای سددیمانی

ن هوادیده، بتون پیش ریختده، سدنگ گدچ    پالستیکی یا فلزی، بتو PVCچوبی، 

پالسترشددده، تختدده سددنگ گچددی، کددف هددای دارای حددرارت از کددف، و سددطوح   

رنگ شدده اسدتفاده نکنیدد. لطفدا بدرای گدرفتن راهکدار بدا خددمات فندی مشداوره            

 کنید.



 

 
 پالستر یا بتون صبر کنید.هفته برای خشک شدن  6بانید. قبل از کاشی کاری، حداقل سکاشی را روی زیر الیه یا بتون تازه نچ 

  درصدی در مسیر فاضالب  روی کف ایجاد کرد. 3روی تراس ها، مناطق خیس، و محل های مشابه باید یک شیب 

  زمان باز برایCERMIFLEX 20             دقیقه است. زمان باز برای استفاده در شرایط نامناسب )بده دلیدل بداال بدودن دمدای محدیط، هدوای خشدک، بداد شددید و نصدب

سدب بده   یرالیه های پرمنفذ( کوتاهتر خواهد شد. به همین دلیل باید خیسی روی سطح چسب را با لمس آن در مراحل اولیده زدن چسدب امتحدان کدرد. اگدر چ     روی ز

م داد. چسدب  انگشتان نچسبد به این معناست که زمان باز منقضی شده است. در چنین مواردی، دیگر نمی توان بعد از خیس کردن سطح چسب، کار نصب را انجا

یا هنگام کاشی خشک شده را باید از روی سطح پاک کرد و دوباره آن را چسب زد. زمان باز ممکن است در دماهای پایین تر، طوالنی تر و یا در رطوبت شدید 

 کاری روی سطوح عایق دار یا غیرقابل نفوذ، کوتاه تر باشد. 

 اتصداالت   رات دما، رطوبت و بارهدای مکدانیکی و حرارتدی را روی سدطح و زیدر الیده فدراهم مدی کندد.         اتصاالت انبساطی امکان جابجایی های جزئی در اثر تغیی

در قسدمت  متناسب با سیستم های انتقال حرارت و عایق بندی، کف هدای در معدرض بدار ترافیکدی و عبدور و مدرور زیداد، پهندای فضدای مدوردنظر،            باید انبساطی

. فضداهای دارای کاشدی   شه های داخلی، اتصاالت موجود و در جاهایی که نوع مصالح زمینه متفداوت اسدت، تهیده شدوند    اتصال کاشی با سایر مصالح در امتداد گو

بایدد بدا پروفیدل هدا  یدا ماسدتیک هدای         را اتصداالت انبسداطی  متدر بدا توجده بده سدایز و ندوع کاشدی(.         1قسدمت در   1های سایز بزرگ را باید قسمت بندی کدرد )هدر   

 مناسب، عایق کرد.

 ساعت از نور مستقیم خورشید، یخ زدگی و بارندگی محافظت شود. 21احی کاشی کاری شده باید حداقل تا نو 

  کیلوگرم بیشتر باشد. 30هنگام کاشی کاری روی دیوارها، وزن کاشی ها در هر مترمربع نباید از 

  2سایزcm  300 (2cm  20*00 تا )2cm  900 (2cm  30*30 کاشی های پورسلین در کاشی ) متر باشد. برای کاشی های بزرگتدر   1کاری نما نباید بیشتر از

 در ارتفاعات بلندتر لطفا با پشتیبانی فنی مشاوره کنید. 

 شرایط خاص

      .بدرای نصددب روی سددطوح غیرقابدل نفددوذ، ماننددد کاشدی هددای قبلددی، بایدد سددطح را آسددتر زدCERMIFILM PLUS  یددا ترکیدب متشددکل از CERMIFLEXو 

CERMILATEX ت مساوی، به عنوان پرایمر، توصیه می شود.به نسب 

  این برای کاشی کاری روی زیرالیه های سنگ گچی در فضاهای داخلی، حتی اگر باCERMIFILM .آستر شده باشند نیز قابل استفاده است 

           ( ابتددا ضددآب کدردن توصدیه مدی شدود )...پیش از کاشی کاری محدل هدای خدیس ) حمدام وCERMICRYL ،CERMIPROOF SS ،  یداCERMIPROOF 

FF.) 

       بددرای بهتددر شدددن عملکددرد فنددی چسددب، توصددیه مددی شددود ازCERMILATEX   واحددد  0واحددد آب و  2واحددد آب،  3اسددتفاده شددود )بدده جددای    3بدده  0بددا نسددبت

CERMILATEX  .)با هم مخلوط شود 

 پوشش

 ( 2مقدار پوشش تقریبیkg/m.با توجه به سطح مورد استفاده، سایز کاشی و نوع ماله می تواند متفاوت باشد ) 

 

 بسته بندی

  20کیسه های کرافت ( یسه/ ک 11کیلوگرمیkg0200 )روی هر پالت 

 انبارداری و زمان ماندگاری

  مداه از تداریخ تولیدد اسدت. تداریخ تولیدد و عددد شدارژ          02درجده سدانتیگراد، زمدان مانددگاری      0برای انبار کردن کیسه های باز نشده در هوای خشک و خنک باالی

 روی بسته بندی درج شده است.

  کیسه را می توان برای انبار کردن روی هم قرار داد. 00غرقاب شده نگهداری کرد. حداکثر محصوالت را نباید در انبارهای مرطوب یا 

 .در صورت عدم استفاده از کیسه های باز شده، باید در آنها ر محکم بست تا در مجاورت هوا قرار نگیرد 

 بهداشت و ایمنی

     آب فدراوان شسدته و از امدداد پزشدکی کمدک گرفتده شدود. بعدد از تمداس بدا پوسدت،             خارش چشم و پوست در اثر تماس با سیمان. در صورت تماس بدا چشدم سدریع بدا

 سریع با مقدار زیادی آب و صابون شستشو داده شود.

 .از لباس، دستکش و محافظ چشم/ صورت مناسب استفاده شود 

 .محصول نباید استنشاق شود. در صورت لزوم می توان از ماسک گرد و خاک استفاده کرد 

  دور از دسترس اطفال نگه داشته شود.محصول باید 

هدای درج شدده در   در مرحله تولید، کنترل های اولیه محصول ما انجام شده است. مدا ثبدات کیفیدت محصدوالتمان را تضدمین مدی کندیم. همدۀ توصدیه هدا و دسدتورالعمل            توجه: 

در برگده اطالعدات فندی لحداظ نشدده اندد، بدا مدا تمداس بگیریدد. حدق بده روزرسدانی              برگه اطالعات فنی به طور کلی بر اساس تجربیات ما است. لطفًا برای سطوح خاصدی کده   

  رد.اطالعات این برگه، بدون اعالن قبلی، در صورت ضرورت های فنی، برای شرکت ما محفوظ است. این کاتالوگ جدید به نسخه های قبلی ارجحیت دا

 روش استفاده پوشش دهی سایز ماله

U6 (6*6*6) mm 
3-4 kg 

5-6 kg 

 چسبندگی تکی

 دوبلچسبندگی 

U9(9*9*9) mm 
4-5 kg 

6-8 kg 

 چسبندگی تکی

 چسبندگی دوبل

U10(8*10*20) mm 
6-8 kg 

7-9 kg 

 چسبندگی تکی

 چسبندگی دوبل



 

 

CERMISOL 

 چسب  کاشی مخصوص بستر ضخیم

 ی هدددای سدددرامیکی، کاشدددی  هدددای مناسدددب بدددرای نصدددب کاشددد

پورسلین، سدنگهای طبیعدی و مرمدر سدایز متوسدط و بدزرگ،       

 روی کف های فضاهای داخلی و بیرون

 مقاوم نسبت به یخ زدگی، رطوبت و شوک های حرارتی 

  میلی متری 20تا  3ضخامت بستر چسب 

 معرفی

      چسددب کاشددی چندددمنظوره بددا بسددتر ضددخیم و پایدده سددیمانی بددا

بددرای نصددب کاشددی هددای کوچددک تددا      چسددنبدگی تقویددت شددده  

سددددانتیمتر( سددددرامیکی، کاشددددی هددددای >30*60بددددزرگ )تددددا 

پورسلین، سنگ هدای طبیعدی، تدراورتن، تراکوتدا، و آجدر بدر       

 روی کف. 

 مکان مورد استفاده

مناسب برای نصب های عمدودی و افقدی در فضداهای داخلدی و بیروندی.      

سددنگین ایددده آل بددرای  محددیط هددایی کدده در معددرض بددار رفددت و آمدددی         

هستند، مانند بدالکن هدا، آالچیدق هدا، پیداده روهدا، میدادین و  تدراس هدا؛ و          

 در روکش های تزئینی، آجرهای پرسی و تراکوتا هم استفاده می شود.  

 مشخصات  

محتویات: سیمان با کیفیت، افزودنی هایی بدرای افدزایش انعطداف پدذیری     

 و تقویت چسبندگی، مواد پرکننده ضخیم و چسباننده ها

 نوع: پودری

 رنگ: خاکستری/ سفید

 گرم بر سانتیمترمکعب 3/0چگالی: 

 ویژگیهای کاربردی

 کیلوگرم پودر 20لیتر آب/  0/6تا  0/0نسبت ترکیب: 

 دقیقه 20زمان باز: 

 ساعت 3مدت زمان مصرف در ظرف سر باز: 

 درجه سانتیگراد 30تا  0دمای مورد نیاز به هنگام کار: 

 دقیقه 20زمان تطبیق: 

 %90ای پوشش یافته زیر کاشی: حداقل فض

 ساعت  )برای ترافیک رفت و آمدی سبک( 11زمان چسبیدن: حداقل 

 ساعت برای استفاده عمودی و افقی 21زمان مالت ریزی: حداقل 

رطوبددت  %00درجدده سددانتیگراد،  23روز ) 21زمددان چسددبیدن نهددایی:  

 نسبی(

 عملکرد فنی

 قدرت کشش

 ≤ MPa(N/mm 21.0 (روز:  21بعد از 
 ≤ MPa(N/mm 21.0 (ماندن در معرض حرارت: 
 ≤ MPa(N/mm 21.0 (ماندن در معرض آب: 

 ≤ MPa(N/mm 21.0 (ذوب:  -چرخه انجماد 
 ≤ MPa(N/mm 20.5 (دقیقه(:  20افزایش زمان باز )
 انعطاف پذیری: خوب

 مقاوم نسبت به مواد قلیایی: خوب

 جه سانتیگراد+ در20تا  -30مقاوم نسبت به شوک های حرارتی: 

 استاندارد مرجع

TS EN 12004/ C2 class 

 سطوح مورد استفاده

   .مناسب برای زیرالیه های بتونی 

 آماده سازی سطح   

         .زیر الیه باید بدرای یدک چسدبندگی مناسدب، حتمدًا تمیدز باشدد

سطوح باید تمیز و عاری از گرد و خاک، آلودگی، چربدی یدا   

بعد از سفت شددن   د.هر نوع مانع دیگری برای چسبندگی باش

صیقلی شدن سطوح و الیه سطحی )بتدون و غیدره( بایدد تمیدز     

 کاری انجام شود. 

         زیر الیه باید کامدل، تمیدز، یکنواخدت بدوده و خیلدی خشدک یدا

 خیس نباشد.

   زیددر الیددده هدددای پدددر منفدددذ را بایدددد پدددیش از نصدددب کاشدددی، بدددا

CERMIFILM .آماده سازی کرد 

  بددددا ز نصددددب کاشددددی سددددطوح غیرقابددددل نفددددوذ را بایددددد پددددیش ا

CERMIFILM .آماده سازی کرد 

      سطوحی که در معرض نور مسدتقیم خورشدید هسدتند و دمدای

اسددت بایددد بددا مرطددوب کددردن خنددک     c35°سددطح آنهددا بدداالی  

 شوند.

 CERMISOL    .عمیدق تدرین   یک ماده هم سدطح کنندده نیسدت

 بیشتر باشد. 7mmمتر طول نباید از  2نقطه مورد نظر با 

   ،سدطح را بایدد بدا     برای انحدراف بیشدترCERMIFLOOR 

  یکدست کرد.و صاف   3-10

 ترکیب کردن

 0/0  20را به تدریم ، به درصد(  26تا  22)تمیز لیتر آب  0/6تا 

اضافه کرده و به هم بزنید تا صاف و یکدسدت شدود.    کیلوگرم پودر

توصیه می شدود بدرای ترکیدب بهتدر، از دور کندد یدک دریدل برقدی         

 د.برای هم زدن استفاده شو

 .این خمیر باید به حدی رقیق باشد که از ماله، نریزد 

   ،دقیقدده اسددتراحت داده شددود و هنگددام   0خمیددر بایددد پددیش از اسددتفاده

 .استفاده دوباره هم زده شود

 شرایط استفاده

       درجدده 30+ تددا 0ایددن چسددب بایددد در دمددای محیطددی بددین +

 سانتیگراد استفاده شود.

     درجدده سددانتیگراد  0دمددای سددطح مددورد اسددتفاده بایددد بدداالی +

 باشد و احتمال خطر یخ زدگی وجود نداشته باشد.

        استفاده روی سطوح بسدیار گدرم و در هدوای آفتدابی یدا هنگدام

 وزش باد توصیه نمی شود.

 کاربرد

     بددرای بدده دسددت آمدددن ضددخامت مناسددب بددرای بسددتر کددار، از

 ماله مناسب برای چسب استفاده کنید )برای کاشی های سایز 

سب را باید به پشت کاشی هم زد(. کاشدی هدای   ، چ33*33 <

شیشه ای، سنگهای طبیعی و مرمر را باید با روش دو طرفده  

 چسب زد.

          کاشی ها باید در حدین زمدان بداز چسدب نصدب شدده و بدا یدک

چرخش کوچک یا لغزاندن فشار داده شدوند تدا کداماًل بچسدبند.     

روی کاشی باید با یک چکش پالستیکی بده آرامدی ضدربه زد    

چسب کاماًل زیر آن پخش شده و به خدوبی بچسدبد. یکدی از    تا 

کاشددی هددا را بدده عنددوان نموندده امتحددان کنیددد تددا مطمددئن شددوید    

 چسبندگی کافی وجود دارد.

         باید با یک پارچده یدا اسدفنم مرطدوب، چسدب اضدافی را پدیش

 از خشک شدن از روی کاشی ها و اتصاالت پاک کرد.

      سددنگ هددای  در مددورد کاشددی هددای شددفاف و رنددگ روشددن و

طبیعی، باید یک نمونه را امتحان کرد و احتمدال لدک شددن و    

سایه انداختن در آن مشاهده شود. در این موارد باید از چسب 

 استفاده کرد.CERMIPLUSنگ رسفید 

  ساعت بعد  از زدن چسب انجام شود. 21مالت ریزی باید 

 احتیاطات قبلی

   در در صددورت مشدداهده هرگوندده ذره گددرد، کلددوخی یددا سددخت

 یک کیسه تازه باز شده، از آن محصول استفاده نکنید.

 



 

 
 ،آب اضافه نکنید بیشتر یا کمتر از آنچه که روی بسته بندی محصول یا دفترچه اطالعات فنی آن درج شده. 

 آب اضافه نکنیددیگر به آن  وقتی مخلوط آماده شد. 

  نی، چدوبی،  چسب را مستقیما روی کاشی های سرامیکی قبلی یا تخته های سدیماPVC            پالسدتیکی یدا فلدزی، بتدون هوادیدده، بتدون پدیش ریختده، سدنگ گدچ

پالسترشده، تخته سنگ گچی، کف های دارای حدرارت از کدف، و سدطوح رندگ شدده اسدتفاده نکنیدد. لطفدا بدرای گدرفتن راهکدار بدا خددمات فندی مشداوره                

 کنید.

 هفته برای خشک شدن پالستر یا بتون صبر کنید. 6اری، حداقل بانید. قبل از کاشی کسکاشی را روی زیر الیه یا بتون تازه نچ 

  درصدی در مسیر فاضالب  روی کف ایجاد کرد. 3روی تراس ها، مناطق خیس، و محل های مشابه باید یک شیب 

  زمان باز برایCERMIPLUS 30  ،هدوای خشدک، بداد شددید و      دقیقه است. زمان باز برای استفاده در شرایط نامناسب )به دلیل باال بودن دمای محدیط

رد. نصب روی زیرالیه های پرمنفذ( کوتاهتر خواهد شد. به همین دلیل باید خیسی روی سطح چسب را با لمس آن در مراحل اولیه زدن چسب امتحدان کد  

س کدردن سدطح چسدب، کدار     اگر چسب به انگشتان نچسبد به این معناست که زمان باز منقضی شده است. در چنین مدواردی، دیگدر نمدی تدوان بعدد از خدی      

تدر  نصب را انجام داد. چسب خشک شده را باید از روی سطح پاک کرد و دوباره آن را چسب زد. زمان باز ممکن است در دماهدای پدایین تدر، طدوالنی     

 و یا در رطوبت شدید یا هنگام کاشی کاری روی سطوح عایق دار یا غیرقابل نفوذ، کوتاه تر باشد.

  ان جابجایی های جزئی در اثر تغییرات دما، رطوبت و بارهدای مکدانیکی و حرارتدی را روی سدطح و زیدر الیده فدراهم مدی کندد.         اتصاالت انبساطی امک 

متناسدب بدا سیسدتم هدای انتقدال حدرارت و عدایق بنددی، کدف هدای در معدرض بدار ترافیکدی و عبدور و مدرور زیداد، پهندای فضدای                    بایدد  اتصاالت انبساطی

کاشی با سایر مصالح در امتداد گوشه های داخلی، اتصاالت موجود و در جاهایی که نوع مصالح زمینه متفاوت است، تهیده  در قسمت اتصال موردنظر، 

 را اتصداالت انبسداطی  متدر بدا توجده بده سدایز و ندوع کاشدی(.         1قسمت در  1. فضاهای دارای کاشی های سایز بزرگ را باید قسمت بندی کرد )هر شوند

 ماستیک های مناسب، عایق کرد. باید با پروفیل ها  یا

  ساعت از نور مستقیم خورشید، یخ زدگی و بارندگی محافظت شود. 21نواحی کاشی کاری شده باید حداقل تا 

 شرایط خاص 

  .برای نصب روی سطوح غیرقابل نفوذ، مانند کاشی های قبلی، باید سطح را آستر زدCERMIFILM PLUS  یا ترکیب متشدکل از CERMISOLو 

CERMILATEX .به نسبت مساوی، به عنوان پرایمر، توصیه می شود 

           ( ابتددددا ضددددآب کدددردن توصدددیه مدددی شدددود )...پدددیش از کاشدددی کددداری محدددل هدددای خدددیس ) حمدددام وCERMICRYL ،CERMIPROOF SS یدددا ،

CERMIPROOF FF.) 

  برای بهتر شدن عملکرد فنی چسب، توصیه می شود ازCERMILATEX  واحدد   0واحدد آب و   2واحدد آب،   3جدای   استفاده شدود )بده   3به  0با نسبت

CERMILATEX  .)با هم مخلوط شود 
 پوشش

 ( 2مقدار پوشش تقریبیkg/mبا توجه به سطح مورد ا ).ستفاده، سایز کاشی و نوع ماله می تواند متفاوت باشد 

 

 بسته بندی

  20کیسه های کرافت ( کیسه/  11کیلوگرمیkg0200 )روی هر پالت 

 انبارداری و زمان ماندگاری

  اسدت. تداریخ تولیدد و     ماه از تداریخ تولیدد   02درجه سانتیگراد، زمان ماندگاری  0برای انبار کردن کیسه های باز نشده در هوای خشک و خنک باالی

 عدد شارژ روی بسته بندی درج شده است.

  کیسه را می توان برای انبار کردن روی هم قرار داد. 00محصوالت را نباید در انبارهای مرطوب یا غرقاب شده نگهداری کرد. حداکثر 

 ا قرار نگیرد.در صورت عدم استفاده از کیسه های باز شده، باید در آنها ر محکم بست تا در مجاورت هو 

 بهداشت و ایمنی

        خارش چشم و پوست در اثر تماس با سیمان. در صورت تماس با چشم سریع با آب فراوان شسته و از امداد پزشدکی کمدک گرفتده شدود. بعدد از تمداس

 با پوست، سریع با مقدار زیادی آب و صابون شستشو داده شود.

 شود. از لباس، دستکش و محافظ چشم/ صورت مناسب استفاده 

 .محصول نباید استنشاق شود. در صورت لزوم می توان از ماسک گرد و خاک استفاده کرد 

 .محصول باید دور از دسترس اطفال نگه داشته شود 

 

عمل در مرحله تولید، کنترل های اولیه محصول ما انجام شده است. ما ثبات کیفیت محصوالتمان را تضمین می کنیم. همۀ توصیه هدا و دسدتورال  توجه: 

بدا   های درج شده در برگه اطالعات فنی به طور کلی بر اساس تجربیات ما است. لطفًا برای سطوح خاصی که در برگه اطالعات فنی لحاظ نشدده اندد،  

ما تمداس بگیریدد. حدق بده روزرسدانی اطالعدات ایدن برگده، بددون اعدالن قبلدی، در صدورت ضدرورت هدای فندی، بدرای شدرکت مدا محفدوظ اسدت. ایدن                      

 گ جدید به نسخه های قبلی ارجحیت دارد.کاتالو
 

 روش استفاده پوشش دهی سایز ماله

U6 (6*6*6) mm 
4-5 kg 

5-6 kg 

 چسبندگی تکی

 چسبندگی دوبل

U9(9*9*9) mm 
6-8 kg 

7-9 kg 

 چسبندگی تکی

 چسبندگی دوبل



 

 

CERMIPUS 

 چسب کاشی پورسلین فوق العاده قوی و قابل انعطاف

 مناسب برای نصب همه نوع کاشی پورسلین، سنگهای طبیعی و مرمر 

 کاربرد عالی بدون لغزش برای کاشی کاری دیوارها 

 ی حرارتیانعطاف پذیری باال و مقاوم نسبت به یخ زدگی، رطوبت و شوک ها 

 کاربرد سریع و آسان با افزایش زمان باز 

   مناسب برای نصب روی کف های حرارتی و زیرالیه های کم منفذ مانند کاشدی

 های سرامیکی قبلی

 معرفی

           چسب کاشی انعطاف پذیر  بدا پایده سدیمان بدا چسدنبدگی تقویدت شدده بدرای نصدب

ی هددای سددانتیمتر( سددرامیکی، کاشدد>30*60کاشددی هددای کوچددک تددا بددزرگ )تددا 

پورسددلین، موزائیددک هددای شیشدده ای، سددنگ هددای طبیعددی، تددراورتن، مرمددر،          

تراکوتدددا، و صدددفحات دارای عدددایق حرارتدددی و آجدددر بدددر روی کدددف و دیوار.بددده  

خصددوص بددرای نصددب روی زیرالیدده هددای کددم منفددذ عددالی اسددت. غیرلغزنددده بدده  

 دلیل خاصیت روان شدنی. افزایش زمان باز برای کاشی کاری آسان و سریع.

 مکان مورد استفاده

مناسب برای نصب های عمودی و افقدی در فضداهای داخلدی و بیروندی. ایدده آل      

 برای  محیط های خیس، تراس ها و فضاهای بزرگ.

 مشخصات  

محتویددات: سددیمان بددا کیفیددت، افزودنددی هددایی بددرای افددزایش انعطدداف پددذیری و        

 تقویت چسبندگی، مواد پرکننده ضخیم و چسباننده ها

 نوع: پودری

 رنگ: خاکستری/ سفید

 گرم بر سانتیمترمکعب 3/0چگالی: 

 ویژگیهای کاربردی

 کیلوگرم پودر 20لیتر آب/  0/2تا  0/6نسبت ترکیب: 

 دقیقه 30زمان باز: 

 ساعت 3مدت زمان مصرف در ظرف سر باز: 

 درجه سانتیگراد 30تا  0دمای مورد نیاز به هنگام کار: 

 دقیقه 30زمان تطبیق: 

 %90ای پوشش یافته زیر کاشی: حداقل فض

 ساعت  )برای ترافیک رفت و آمدی سبک( 21زمان چسبیدن: حداقل 

 ساعت برای استفاده عمودی و افقی 21زمان مالت ریزی: حداقل 

 رطوبت نسبی( %00درجه سانتیگراد،  23روز ) 21زمان چسبیدن نهایی: 

 عملکرد فنی

 قدرت کشش

 ≤ MPa(N/mm 21.0 (روز:  21بعد از 
 ≤ MPa(N/mm 21.0 (ماندن در معرض حرارت: 
 ≤ MPa(N/mm 21.0 (ماندن در معرض آب: 

 ≤ MPa(N/mm 21.0 (ذوب:  -چرخه انجماد
 ≤ MPa(N/mm 21.0 (دقیقه(:  30افزایش زمان باز )

 ≥  mm 0.5شکاف: 
 انعطاف پذیری: عالی

 مقاوم نسبت به مواد قلیایی: خوب

 + درجه سانتیگراد20تا  -30ی: مقاوم نسبت به شوک های حرارت

 استاندارد مرجع

TS EN 12004/ C2TE class 

 سطوح مورد استفاده

          مناسددب بددرای پالسددترها و زیرالیدده هددای بتددونی. بددرای اسددتفاده بددر روی سددطوح

 جایگزین، لطفا به قسمت شرایط خاص رجوع کنید.

 آماده سازی سطح   

        میدز باشدد. سدطوح بایدد تمیدز و      زیر الیده بایدد بدرای یدک چسدبندگی مناسدب، حتمدًا ت

عاری از گرد و خداک، آلدودگی، چربدی یدا هدر ندوع مدانع دیگدری بدرای چسدبندگی           

بعد از سدفت شددن صدیقلی شددن سدطوح و الیده سدطحی )بتدون و غیدره( بایدد            باشد.

 تمیز کاری انجام شود. 

       زیر الیه باید کامل، تمیز، یکنواخت بدوده و خیلدی خشدک یدا خدیس

 نباشد.

  ای پددددر منفددددذ را بایددددد پددددیش از نصددددب کاشددددی، بددددا   زیددددر الیدددده هدددد

CERMIFILM .آماده سازی کرد 

        بدددددا سدددددطوح غیرقابدددددل نفدددددوذ را بایدددددد پدددددیش از نصدددددب کاشدددددی

CERMIFILM PLUS .آماده سازی کرد 

   سطوحی که در معرض نور مستقیم خورشید هستند و دمای سدطح

 است باید با مرطوب کردن خنک شوند. c35°آنها باالی 

  CERMIPLUS عمیددق تددرین  اده هددم سددطح کننددده نیسددت.   یددک مدد

بدرای   بیشدتر باشدد.   7mmمتر طول نبایدد از   2نقطه مورد نظر با 

  CERMIMORTAR 3-20انحدراف بیشددتر، سددطح را بایددد بددا 

  یکدست کرد.و صاف   CERMIFLOOR 4-30یا

  از چسددبCERMISOL   مددی تددوان بددرای کددف هددایی کدده نیدداز بدده

 بستر چسب ضخیم دارند استفاده کرد.

 کیب کردنتر

 0/6  را بدده تدددریم ، بدده درصددد(  30تددا  26)تمیددز لیتددر آب  0/2تددا

اضافه کرده و به هدم بزنیدد تدا صداف و یکدسدت       کیلوگرم پودر 20

شود. توصیه می شود بدرای ترکیدب بهتدر، از دور کندد یدک دریدل       

 برقی برای هم زدن استفاده شود.

 .این خمیر باید به حدی رقیق باشد که از ماله، نریزد 

  ،دقیقدده اسددتراحت داده شددود و هنگددام  0خمیددر بایددد پددیش از اسددتفاده

 .استفاده دوباره هم زده شود

 شرایط استفاده

   درجه سانتیگراد 30+ تا 0این چسب باید در دمای محیطی بین +

 استفاده شود.

     درجده سدانتیگراد باشدد و    0دمای سطح مورد اسدتفاده بایدد بداالی +

 ته باشد.احتمال خطر یخ زدگی وجود نداش

     استفاده روی سطوح بسیار گرم و در هوای آفتدابی یدا هنگدام وزش

 باد توصیه نمی شود.

 کاربرد

     بددرای بدده دسددت آمدددن ضددخامت مناسددب بددرای بسددتر کددار، از مالدده

 < مناسددب بددرای چسددب اسددتفاده کنیددد )بددرای کاشددی هددای سددایز   

برای نصدب کاشدی   ، چسب را باید به پشت کاشی هم زد(. 33*33

 U9 ،U10ط تا بزرگ، برای سهولت کار از ماله های های متوس

 یا ماله های مخصوص سنگ مرمر توصیه می شود.

            کاشددی هددا بایددد در حددین زمددان بدداز چسددب نصددب شددده و بددا یددک

چرخش کوچک یا لغزاندن فشار داده شوند تا کداماًل بچسدبند. روی   

کاشی باید با یدک چکدش پالسدتیکی بده آرامدی ضدربه زد تدا چسدب         

ر آن پخش شدده و بده خدوبی بچسدبد. یکدی از کاشدی هدا را        کاماًل زی

به عنوان نمونه امتحان کنید تا مطمئن شوید چسبندگی کدافی وجدود   

 دارد.

    بایددد بددا یددک پارچدده یددا اسددفنم مرطددوب، چسددب اضددافی را پددیش از

 خشک شدن از روی کاشی ها و اتصاالت پاک کرد.

     در مورد کاشی های شفاف و رنگ روشدن و سدنگ هدای طبیعدی ،

باید یک نمونه را امتحان کرد و احتمال لک شددن و سدایه اندداختن    

ندددگ ردر آن مشددداهده شدددود. در ایدددن مدددوارد بایدددد از چسدددب سدددفید   

CERMIFLEX.استفاده کرد 

  ساعت بعد  از زدن چسب انجام شود. 21مالت ریزی باید 

 احتیاطات قبلی

   در صددورت مشدداهده هرگوندده ذره گددرد، کلددوخی یددا سددخت در یددک

 زه باز شده، از آن محصول استفاده نکنید.کیسه تا

  



 

 
 ،آب اضافه نکنید بیشتر یا کمتر از آنچه که روی بسته بندی محصول یا دفترچه اطالعات فنی آن درج شده. 

 آب اضافه نکنیددیگر به آن  وقتی مخلوط آماده شد. 

  ،چسب را مستقیما روی کاشی های سرامیکی قبلی یا تخته های سیمانی، چوبیPVC  پالستیکی یا فلزی، بتون هوادیده، بتون پیش ریخته، سنگ گچ پالسترشده، تخته

 سنگ گچی، کف های دارای حرارت از کف، و سطوح رنگ شده استفاده نکنید. لطفا برای گرفتن راهکار با خدمات فنی مشاوره کنید.

 هفته برای خشک شدن پالستر یا بتون صبر کنید. 6بانید. قبل از کاشی کاری، حداقل سکاشی را روی زیر الیه یا بتون تازه نچ 

  درصدی در مسیر فاضالب  روی کف ایجاد کرد. 3روی تراس ها، مناطق خیس، و محل های مشابه باید یک شیب 

  زمان باز برایCERMOSOL 20 د شدید و نصب روی دقیقه است. زمان باز برای استفاده در شرایط نامناسب )به دلیل باال بودن دمای محیط، هوای خشک، با

چسب به انگشتان زیرالیه های پرمنفذ( کوتاهتر خواهد شد. به همین دلیل باید خیسی روی سطح چسب را با لمس آن در مراحل اولیه زدن چسب امتحان کرد. اگر 

ب، کار نصب را انجام داد. چسب خشک شده نچسبد به این معناست که زمان باز منقضی شده است. در چنین مواردی، دیگر نمی توان بعد از خیس کردن سطح چس

کاشی کاری روی  را باید از روی سطح پاک کرد و دوباره آن را چسب زد. زمان باز ممکن است در دماهای پایین تر، طوالنی تر و یا در رطوبت شدید یا هنگام

 سطوح عایق دار یا غیرقابل نفوذ، کوتاه تر باشد.

 اتصاالت  جزئی در اثر تغییرات دما، رطوبت و بارهای مکانیکی و حرارتی را روی سطح و زیر الیه فراهم می کند. اتصاالت انبساطی امکان جابجایی های

در قسمت اتصال متناسب با سیستم های انتقال حرارت و عایق بندی، کف های در معرض بار ترافیکی و عبور و مرور زیاد، پهنای فضای موردنظر،  باید انبساطی

. فضاهای دارای کاشی های سایز صالح در امتداد گوشه های داخلی، اتصاالت موجود و در جاهایی که نوع مصالح زمینه متفاوت است، تهیه شوندکاشی با سایر م

 اسب، عایق کرد.باید با پروفیل ها  یا ماستیک های من را اتصاالت انبساطیمتر با توجه به سایز و نوع کاشی(.  1قسمت در  1بزرگ را باید قسمت بندی کرد )هر 

  ساعت از نور مستقیم خورشید، یخ زدگی و بارندگی محافظت شود. 21نواحی کاشی کاری شده باید حداقل تا 

  کیلوگرم بیشتر باشد. 30هنگام کاشی کاری روی دیوارها، وزن کاشی ها در هر مترمربع نباید از 

  2سایزcm  300 (2cm  20*00 تا )2cm  900 (2cm  30*30کاشی های )  متر باشد. برای کاشی های بزرگتر در  1پورسلین در کاشی کاری نما نباید بیشتر از

 ارتفاعات بلندتر لطفا با پشتیبانی فنی مشاوره کنید. 

 شرایط خاص 

   .برای نصب روی سطوح غیرقابل نفوذ، مانند کاشی های قبلی، باید سطح را آستر زدCERMIFILM PLUS ود.به عنوان پرایمر، توصیه می ش 

  این برای کاشی کاری روی زیرالیه های سنگ گچی در فضاهای داخلی، حتی اگر باCERMIFILM .آستر شده باشند نیز قابل استفاده است 

 ( ابتدا ضدآب کردن توصیه می شود )...حمام و ( پیش از کاشی کاری محل های خیسCERMICRYL ،CERMIPROOF SS یا ،CERMIPROOF FF.) 

 کرد فنی چسب، توصیه می شود از برای بهتر شدن عملCERMILATEX  واحد  0واحد آب و  2واحد آب،  3استفاده شود )به جای  3به  0با نسبت

CERMILATEX  .)با هم مخلوط شود 

 پوشش

 ( 2مقدار پوشش تقریبیkg/m.با توجه به سطح مورد استفاده، سایز کاشی و نوع ماله می تواند متفاوت باشد ) 

 

 بسته بندی

  20کیسه های کرافت ( کیسه/  11کیلوگرمیkg0200 )روی هر پالت 

 زمان ماندگاری انبارداری و

  ماه از تاریخ تولید است. تاریخ تولید و عدد شارژ روی  02درجه سانتیگراد، زمان ماندگاری  0برای انبار کردن کیسه های باز نشده در هوای خشک و خنک باالی

 بسته بندی درج شده است.

  ه را می توان برای انبار کردن روی هم قرار داد.کیس 00محصوالت را نباید در انبارهای مرطوب یا غرقاب شده نگهداری کرد. حداکثر 

 .در صورت عدم استفاده از کیسه های باز شده، باید در آنها ر محکم بست تا در مجاورت هوا قرار نگیرد 

 بهداشت و ایمنی

 گرفته شود. بعد از تماس با پوست، سریع  خارش چشم و پوست در اثر تماس با سیمان. در صورت تماس با چشم سریع با آب فراوان شسته و از امداد پزشکی کمک

 با مقدار زیادی آب و صابون شستشو داده شود.

 .از لباس، دستکش و محافظ چشم/ صورت مناسب استفاده شود 

 .محصول نباید استنشاق شود. در صورت لزوم می توان از ماسک گرد و خاک استفاده کرد 

 .محصول باید دور از دسترس اطفال نگه داشته شود 

های درج شده در مرحله تولید، کنترل های اولیه محصول ما انجام شده است. ما ثبات کیفیت محصوالتمان را تضمین می کنیم. همۀ توصیه ها و دستورالعمل جه: تو

ا ما تماس بگیرید. حق به در برگه اطالعات فنی به طور کلی بر اساس تجربیات ما است. لطفًا برای سطوح خاصی که در برگه اطالعات فنی لحاظ نشده اند، ب

ارجحیت روزرسانی اطالعات این برگه، بدون اعالن قبلی، در صورت ضرورت های فنی، برای شرکت ما محفوظ است. این کاتالوگ جدید به نسخه های قبلی 

  دارد.

 روش استفاده پوشش دهی سایز ماله

U6 (6*6*6) mm 
3-4 kg 

5-6 kg 

 چسبندگی تکی

 چسبندگی دوبل

U9(9*9*9) mm 
4-5 kg 

6-8 kg 

 چسبندگی تکی

 چسبندگی دوبل

U10(8*10*20) mm 
6-8 kg 

7-9 kg 

 چسبندگی تکی

 چسبندگی دوبل



 

 
CERMIPUS RAPID 

 چسب کاشی سرامیکی و قابل انعطاف با قابلیت خشک شدن سریع

   سدداعت و در صددورت بددارترافیکی سددبک    6ظددرف مدددت   آمدداده بددرای مددالت ریددزی

 ساعت02ظرف مدت 

 مناسب برای بازسازی و ترمیم 

 مناسب برای نصب همه نوع کاشی پورسلین، سنگهای طبیعی و مرمر 

 کاربرد عالی بدون لغزش برای کاشی کاری دیوارها 

 انعطاف پذیری باال و مقاوم نسبت به یخ زدگی، رطوبت و شوک های حرارتی 

 معرفی

 چسدنبدگی   با قابلیت خشدک شددن سدریع و    چسب کاشی انعطاف پذیر  با پایه سیمان و

سددانتیمتر( >30*60تقویددت شددده بددرای نصددب کاشددی هددای کوچددک تددا بددزرگ )تددا         

سددرامیکی، کاشددی هددای پورسددلین، موزائیددک هددای شیشدده ای، سددنگ هددای طبیعددی،       

مناسدب بدرای    تراورتن، مرمر،  تراکوتا، و کاشی های کلینکر بر روی کف و دیوار

مکانهایی که الزم است سریع آماده شوند رفت و آمدهای کمی هم روی آنها صدورت  

 بگیرد. غیرلغزنده به دلیل خاصیت روان شدنی. 

 مکان مورد استفاده

مناسب برای نصب های عمودی و افقی در فضاهای داخلی و بیرونی. ایدده آل بدرای    

 محیط های خیس، تراس ها و فضاهای بزرگ.

 صات  مشخ

 قابلیدت خشدک شددن سدریع،     محتویات: سیمان با کیفیت، افزودنی هایی بدرای افدزایش  

 انعطاف پذیری و تقویت چسبندگی

 نوع: پودری

 رنگ: خاکستری/ سفید

 گرم بر سانتیمترمکعب 3/0چگالی: 

 ویژگیهای کاربردی

 کیلوگرم پودر 20لیتر آب/  6/0تا  1/1نسبت ترکیب: 

 دقیقه  00-00زمان باز: 

 دقیقه 30ت زمان مصرف در ظرف سر باز: مد

 درجه سانتیگراد 20تا  0دمای مورد نیاز به هنگام کار: 

 دقیقه 00-20زمان تطبیق: 

 %90فضای پوشش یافته زیر کاشی: حداقل 

 ساعت  )برای ترافیک رفت و آمدی سبک( 02زمان چسبیدن: حداقل 

 فقیساعت برای استفاده عمودی و ا 6زمان مالت ریزی: حداقل 

 رطوبت نسبی( %00درجه سانتیگراد،  23روز ) 21زمان چسبیدن نهایی: 

 عملکرد فنی

 قدرت کشش

 ≤ MPa(N/mm 21.0 (روز:  21بعد از 
 ≤ MPa(N/mm 21.0 (ماندن در معرض حرارت: 
 ≤ MPa(N/mm 21.0 (ماندن در معرض آب: 

 ≤ MPa(N/mm 21.0 (ذوب:  -چرخه انجماد
 ≥ MPa(N/mm 20.5 (: دقیقه( 30افزایش زمان باز )
 انعطاف پذیری: عالی

 مقاوم نسبت به مواد قلیایی: خوب

 + درجه سانتیگراد20تا  -30مقاوم نسبت به شوک های حرارتی: 

 استاندارد مرجع

TS EN 12004/ C2FT class 

 سطوح مورد استفاده

 بدر   و قالب های بتونی. بدرای اسدتفاده    , مناسب برای پالسترها و زیرالیه های بتونی

 روی سطوح جایگزین، لطفا به قسمت شرایط خاص رجوع کنید.

 آماده سازی سطح   

  زیر الیه باید برای یک چسبندگی مناسب، حتمًا تمیز باشد. سطوح باید تمیز و عاری

بعد از  از گرد و خاک، آلودگی، چربی یا هر نوع مانع دیگری برای چسبندگی باشد.

ی )بتون و غیره( بایدد تمیدز کداری انجدام     سفت شدن صیقلی شدن سطوح و الیه سطح

 شود. 

 .زیر الیه باید کامل، تمیز، یکنواخت بوده و خیلی خشک یا خیس نباشد 

  زیر الیه های پر منفذ را باید پیش از نصب کاشی، باCERMIFILM   آمداده

 سازی کرد.

       بددا سددطوح غیرقابددل نفددوذ را بایددد پددیش از نصددب کاشددیCERMIFILM 

PLUS آماده سازی کرد. 

      سطوحی که در معرض نور مستقیم خورشید هستند و دمدای سدطح آنهدا بداالی
c35° .است باید با مرطوب کردن خنک شوند 

  CERMIPLUS RAPID   .عمیددق تددرین یددک مدداده هددم سددطح کننددده نیسددت

بدرای انحدراف    بیشدتر باشدد.   7mmمتدر طدول نبایدد از     2نقطده مدورد نظدر بدا     

 بیشددددددددددددددددددددددددددددددددددددتر، سددددددددددددددددددددددددددددددددددددطح را بایددددددددددددددددددددددددددددددددددددد بددددددددددددددددددددددددددددددددددددا   

CERMIMORTAR 2-10  یدداCERMIFLOOR 3-10   و صدداف

  یکدست کرد.

 ترکیب کردن

 1/1  کیلدوگرم   20را بده تددریم ، بده    درصدد(   26تا  21)تمیز لیتر آب  6/0تا

اضافه کرده و بده هدم بزنیدد تدا صداف و یکدسدت شدود. توصدیه مدی شدود            پودر

 برای ترکیب بهتر، از دور کند یک دریل برقی برای هم زدن استفاده شود.

 ر باید به حدی رقیق باشد که از ماله، نریزد.این خمی 

  ،دقیقه استراحت داده شود و هنگام استفاده دوباره  3خمیر باید پیش از استفاده

 .هم زده شود

 شرایط استفاده

     درجدده سددانتیگراد اسددتفاده 20+ تدا  0ایدن چسددب بایددد در دمدای محیطددی بددین +

 شود.

  نتیگراد باشد و احتمال خطدر  + درجه سا0دمای سطح مورد استفاده باید باالی

 یخ زدگی وجود نداشته باشد.

      استفاده روی سطوح بسیار گرم و در هوای آفتابی یدا هنگدام وزش بداد توصدیه

 نمی شود.

 کاربرد

          برای به دست آمدن ضدخامت مناسدب بدرای بسدتر کدار، از مالده مناسدب بدرای

به پشت  ، چسب را باید33*33 < چسب استفاده کنید )برای کاشی های سایز 

کاشددی هددم زد(. کاشددی هددای شیشدده ای، سددنگهای طبیعددی و مرمددر را بایددد بددا       

 روش دو طرفه چسب زد.

    کاشی ها باید در حین زمان باز چسب نصب شده و با یک چرخش کوچدک یدا

لغزاندددن فشددار داده شددوند تددا کدداماًل بچسددبند. روی کاشددی بایددد بددا یددک چکددش        

زیدر آن پخدش شدده و بده خدوبی       پالستیکی به آرامی ضربه زد تدا چسدب کدامالً   

بچسددبد. یکددی از کاشددی هددا را بدده عنددوان نموندده امتحددان کنیددد تددا مطمددئن شددوید    

 چسبندگی کافی وجود دارد.

    باید با یک پارچه یا اسفنم مرطوب، چسب اضافی را پیش از خشدک شددن از

 روی کاشی ها و اتصاالت پاک کرد.

  یعددی، بایددد یددک در مدورد کاشددی هددای شددفاف و رنددگ روشددن و سددنگ هددای طب

نمونه را امتحان کرد و احتمال لک شدن و سایه اندداختن در آن مشداهده شدود.    

اسدتفاده   CERMIPLUS RAPIDندگ  ردر این مدوارد بایدد از چسدب سدفید     

 کرد.

  ساعت بعد  از زدن چسب انجام شود. 6مالت ریزی باید 

 احتیاطات قبلی

 ک کیسه تازه بداز  در صورت مشاهده هرگونه ذره گرد، کلوخی یا سخت در ی

 شده، از آن محصول استفاده نکنید.

      بیشتر یا کمتر از آنچه که روی بسته بندی محصول یدا دفترچده اطالعدات فندی

 .آب اضافه نکنید آن درج شده،

 آب اضافه نکنیددیگر به آن  وقتی مخلوط آماده شد. 

        ،چسددب را مسددتقیما روی کاشددی هددای سددرامیکی قبلددی یددا تختدده هددای سددیمانی

پالستیکی یا فلزی، بتون هوادیده، بتون پیش ریختده، سدنگ گدچ     PVC چوبی،

پالسترشددده، تختدده سددنگ گچددی، کددف هددای دارای حددرارت از کددف، و سددطوح   

رنگ شدده اسدتفاده نکنیدد. لطفدا بدرای گدرفتن راهکدار بدا خددمات فندی مشداوره            

 کنید.



 

 
 

 هفته برای خشک شدن پالستر یا بتون صبر کنید. 6حداقل  بانید. قبل از کاشی کاری،سکاشی را روی زیر الیه یا بتون تازه نچ 

  درصدی در مسیر فاضالب  روی کف ایجاد کرد. 3روی تراس ها، مناطق خیس، و محل های مشابه باید یک شیب 

  زمان باز برایCERMIPLUS RAPID 00-00  محیط، هوای خشک، بداد شددید   دقیقه است. زمان باز برای استفاده در شرایط نامناسب )به دلیل باال بودن دمای

کدرد. اگدر    و نصب روی زیرالیه های پرمنفذ( کوتاهتر خواهد شد. به همدین دلیدل بایدد خیسدی روی سدطح چسدب را بدا لمدس آن در مراحدل اولیده زدن چسدب امتحدان            

از خدیس کدردن سدطح چسدب، کدار نصدب را انجدام        چسب به انگشتان نچسبد به این معناست که زمان باز منقضی شده است. در چنین مواردی، دیگدر نمدی تدوان بعدد     

وبدت شددید یدا    داد. چسب خشک شده را باید از روی سطح پاک کرد و دوباره آن را چسب زد. زمان باز ممکدن اسدت در دماهدای پدایین تدر، طدوالنی تدر و یدا در رط        

 هنگام کاشی کاری روی سطوح عایق دار یا غیرقابل نفوذ، کوتاه تر باشد.

 اتصداالت   امکان جابجایی هدای جزئدی در اثدر تغییدرات دمدا، رطوبدت و بارهدای مکدانیکی و حرارتدی را روی سدطح و زیدر الیده فدراهم مدی کندد.                اتصاالت انبساطی

در قسدمت  متناسب با سیستم هدای انتقدال حدرارت و عدایق بنددی، کدف هدای در معدرض بدار ترافیکدی و عبدور و مدرور زیداد، پهندای فضدای مدوردنظر،                  باید انبساطی

. فضداهای دارای کاشدی   صال کاشی با سایر مصالح در امتداد گوشه های داخلی، اتصاالت موجدود و در جاهدایی کده ندوع مصدالح زمینده متفداوت اسدت، تهیده شدوند          ات

یا ماسدتیک هدای مناسدب،      باید با پروفیل ها را اتصاالت انبساطیمتر با توجه به سایز و نوع کاشی(.  1قسمت در  1های سایز بزرگ را باید قسمت بندی کرد )هر 

 عایق کرد.

  ساعت از نور مستقیم خورشید، یخ زدگی و بارندگی محافظت شود. 21نواحی کاشی کاری شده باید حداقل تا 

  کیلوگرم بیشتر باشد. 30هنگام کاشی کاری روی دیوارها، وزن کاشی ها در هر مترمربع نباید از 

  2سایزcm  300 (2cm  20*00 تا )2cm  900 (2cm  30*30  کاشی های پورسلین در کاشی کاری نما نباید بیشدتر از )متدر باشدد. بدرای کاشدی هدای بزرگتدر        1

 در ارتفاعات بلندتر لطفا با پشتیبانی فنی مشاوره کنید. 

 شرایط خاص 

                .بدرای نصدب روی سدطوح غیرقابدل نفدوذ، مانندد کاشدی هدای قبلدی، بایدد سدطح را آسدتر زدCERMIFILM PLUS    ب متشدکل از   یاترکیدCERMIPLUS 

RAPID  وCERMILATEX .به عنوان پرایمر، توصیه می شود 

  این برای کاشی کاری روی زیرالیه های سنگ گچی در فضاهای داخلی، حتی اگر باCERMIFILM .آستر شده باشند نیز قابل استفاده است 

 پیش از کاشی کاری محل های خیس ) حمام و...( ابتدا ضدآب کردن توصیه می ( شودCERMICRYL ،CERMIPROOF SS یا ،CERMIPROOF FF.) 

         بددرای بهتددر شدددن عملکددرد فنددی چسددب، توصددیه مددی شددود ازCERMILATEX   واحددد  0واحددد آب و  2واحددد آب،  3اسددتفاده شددود )بدده جددای     3بدده  0بددا نسددبت

CERMILATEX  .)با هم مخلوط شود 

 پوشش

 ( 2مقدار پوشش تقریبیkg/mبا توجه به سطح مورد اس ).تفاده، سایز کاشی و نوع ماله می تواند متفاوت باشد 

 

 بسته بندی

  20کیسه های کرافت ( کیسه/  60کیلوگرمیkg0200 )روی هر پالت 

 انبارداری و زمان ماندگاری

  مداه از تداریخ تولیدد اسدت. تداریخ تولیدد و عددد شدارژ          02درجده سدانتیگراد، زمدان مانددگاری      0برای انبار کردن کیسه های باز نشده در هوای خشک و خنک باالی

 روی بسته بندی درج شده است.

 کیسه را می توان برای انبار کردن روی هم قرار داد. 00ت را نباید در انبارهای مرطوب یا غرقاب شده نگهداری کرد. حداکثر محصوال 

 .در صورت عدم استفاده از کیسه های باز شده، باید در آنها ر محکم بست تا در مجاورت هوا قرار نگیرد 

 بهداشت و ایمنی

 مان. در صورت تماس بدا چشدم سدریع بدا آب فدراوان شسدته و از امدداد پزشدکی کمدک گرفتده شدود. بعدد از تمداس بدا پوسدت،                خارش چشم و پوست در اثر تماس با سی

 سریع با مقدار زیادی آب و صابون شستشو داده شود.

 .از لباس، دستکش و محافظ چشم/ صورت مناسب استفاده شود 

 د و خاک استفاده کرد.محصول نباید استنشاق شود. در صورت لزوم می توان از ماسک گر 

 .محصول باید دور از دسترس اطفال نگه داشته شود 

 

هدای درج  در مرحله تولید، کنترل های اولیه محصول ما انجام شده است. ما ثبات کیفیدت محصدوالتمان را تضدمین مدی کندیم. همدۀ توصدیه هدا و دسدتورالعمل          توجه: 

ما است. لطفًا برای سطوح خاصی که در برگه اطالعات فنی لحاظ نشده اند، با ما تماس بگیرید. حدق بده    شده در برگه اطالعات فنی به طور کلی بر اساس تجربیات

ارجحیدت  روزرسانی اطالعات این برگه، بدون اعالن قبلی، در صورت ضرورت های فنی، برای شرکت ما محفوظ اسدت. ایدن کاتدالوگ جدیدد بده نسدخه هدای قبلدی         

  دارد.

 روش استفاده پوشش دهی سایز ماله

U6 (6*6*6) mm 
3-4 kg 

5-6 kg 

 چسبندگی تکی

 چسبندگی دوبل

U9(9*9*9) mm 
4-5 kg 

6-8 kg 

 چسبندگی تکی

 چسبندگی دوبل

U10(8*10*20) mm 
6-8 kg 

7-9 kg 

 چسبندگی تکی

 چسبندگی دوبل



 

 
CERMIPUS SELECT 

 فوق العاده قوی برای سنگهای طبیعی و مرمرچسب 

 مناسب برای نصب سنگهای طبیعی و مرمر سایز کوچک و متوسط 

 انعطاف پذیری باال و مقاوم نسبت به یخ زدگی، رطوبت و شوک های حرارتی 

 تسریع کاشی کاری به دلیل خشک شدن سریع 

 سفیدی فوق العاده 

 معرفی

       انعطدداف پددذیری و  افددزایش  ان وچسددب کاشددی ضددخیم و بسددیار قددوی بددا پایدده سددیم

سددانتیمتر( <30*60چسددبندگی بددرای نصددب کاشددی هددای متوسددط تددا بددزرگ )تددا        

سدرامیکی، کاشددی هددای پورسددلین، موزائیددک هدای شیشدده ای، سددنگ هددای طبیعددی،   

تددراورتن، مرمددر،  تراکوتددا، و کاشددی هددای کلینکددر بددر روی کددف و دیددوار مناسددب  

ند. غیرلغزنده به دلیدل خاصدیت روان   برای مکانهایی که الزم است سریع آماده شو

 شدنی. 

 مکان مورد استفاده

مناسددب بددرای نصددب هددای عمددودی و افقددی در فضدداهای داخلددی و بیرونددی. ایددده آل  

 برای  محیط های خیس، تراس ها و فضاهای بزرگ.

 مشخصات  

قابلیددت خشددک شدددن    محتویددات: سددیمان بددا کیفیددت، افزودنددی هددایی بددرای افددزایش     

 دگی و مواد پرکننده ضخیم و چسباننده هاتقویت چسبن سریع،

 نوع: پودری

 رنگ: سفید

 گرم بر سانتیمترمکعب 3/0چگالی: 

 ویژگیهای کاربردی

 کیلوگرم پودر 20لیتر آب/  2/0تا  1/1نسبت ترکیب: 

 دقیقه  00-00زمان باز: 

 دقیقه 30مدت زمان مصرف در ظرف سر باز: 

 ه سانتیگراددرج 20تا  0دمای مورد نیاز به هنگام کار: 

 دقیقه 00زمان تطبیق: 

 %90فضای پوشش یافته زیر کاشی: حداقل 

 ساعت  )برای ترافیک رفت و آمدی سبک( 02زمان چسبیدن: حداقل 

 ساعت برای استفاده عمودی و افقی 6زمان مالت ریزی: حداقل 

 رطوبت نسبی( %00درجه سانتیگراد،  23روز ) 21زمان چسبیدن نهایی: 

 عملکرد فنی

 رت کششقد

 ≤ MPa(N/mm 21.0 (روز:  21بعد از 
 ≤ MPa(N/mm 21.0 (ماندن در معرض حرارت: 
 ≤ MPa(N/mm 21.0 (ماندن در معرض آب: 

 ≤ MPa(N/mm 21.0 (ذوب:  -چرخه انجماد
 ≤ MPa(N/mm 20.5 (دقیقه(:  30افزایش زمان باز )

 ≥  mm 0.5شکاف: 
 انعطاف پذیری: عالی

 ی: خوبمقاوم نسبت به مواد قلیای

 + درجه سانتیگراد20تا  -30مقاوم نسبت به شوک های حرارتی: 

 استاندارد مرجع

EN 12004/ C2FT class 

 سطوح مورد استفاده

 و قالدب هدای بتدونی. بدرای اسدتفاده        , مناسب برای پالسترها و زیرالیه های بتونی

 بر روی سطوح جایگزین، لطفا به قسمت شرایط خاص رجوع کنید.

 سطح    آماده سازی

              زیر الیده بایدد بدرای یدک چسدبندگی مناسدب، حتمدًا تمیدز باشدد. سدطوح بایدد تمیدز و

عاری از گرد و خداک، آلدودگی، چربدی یدا هدر ندوع مدانع دیگدری بدرای چسدبندگی           

بعد از سدفت شددن صدیقلی شددن سدطوح و الیده سدطحی )بتدون و غیدره( بایدد            باشد.

 تمیز کاری انجام شود. 

 ز، یکنواخت بوده و خیلی خشک یا خیس نباشد.زیر الیه باید کامل، تمی 

           زیر الیده هدای پدر منفدذ را بایدد پدیش از نصدب کاشدی، بداCERMIFILM 

 آماده سازی کرد.

   بددا سددطوح غیرقابددل نفددوذ را بایددد پددیش از نصددب کاشددیCERMIFILM 

PLUS .آماده سازی کرد 

      سددطوحی کدده در معددرض نددور مسددتقیم خورشددید هسددتند و دمددای سددطح آنهددا

 است باید با مرطوب کردن خنک شوند. c5°3باالی 

  CERMIPLUS SELECT  .عمیدق تدرین   یک ماده هم سطح کننده نیسدت

بدرای انحدراف    بیشدتر باشدد.   7mmمتر طدول نبایدد از    2نقطه مورد نظر با 

 بیشدددددددددددددددددددددددددددددددددددتر، سدددددددددددددددددددددددددددددددددددطح را بایدددددددددددددددددددددددددددددددددددد بدددددددددددددددددددددددددددددددددددا 

CERMIMORTAR 2-10  یدداCERMIFLOOR 4-30   و صدداف

  یکدست کرد.

  ازCERMIPLUS SELECT برای کار کردن روی کدف هدایی کده     باید

 نیاز به بستر چسب ضخیم تر دارند استفاده کرد.

 ترکیب کردن

 1/1  20را بددده تددددریم ، بددده   درصدددد(  26تدددا  21)تمیدددز لیتدددر آب  2/0تدددا 

اضافه کرده و به هم بزنید تا صداف و یکدسدت شدود. توصدیه      کیلوگرم پودر

بددرای هددم زدن  مددی شددود بددرای ترکیددب بهتددر، از دور کنددد یددک دریددل برقددی 

 استفاده شود.

 .این خمیر باید به حدی رقیق باشد که از ماله، نریزد 

    ،دقیقدده اسددتراحت داده شددود و هنگددام اسددتفاده    3خمیددر بایددد پددیش از اسددتفاده

 .دوباره هم زده شود

 شرایط استفاده

   درجده سدانتیگراد اسدتفاده    20+ تدا  0این چسب باید در دمای محیطی بین +

 شود.

   درجدده سدانتیگراد باشددد و احتمددال  0ورد اسددتفاده بایددد بداالی  دمدای سددطح مد +

 خطر یخ زدگی وجود نداشته باشد.

          اسددتفاده روی سددطوح بسددیار گددرم و در هددوای آفتددابی یددا هنگددام وزش بددداد

 توصیه نمی شود.

 کاربرد

    برای به دست آمدن ضخامت مناسب برای بستر کار، از ماله مناسدب بدرای

، چسدب را بایدد بده    33*33 < شدی هدای سدایز    چسب اسدتفاده کنیدد )بدرای کا   

بدرای نصددب کاشددی هددای متوسدط تددا بددزرگ، بددرای   پشدت کاشددی هددم زد(. (.  

یدا مالده هدای مخصدوص سدنگ مرمدر        U9 ،U10سهولت کار از ماله های 

 توصیه می شود.

    کاشی ها باید در حین زمان باز چسب نصب شده و با یک چدرخش کوچدک

ماًل بچسدبند. روی کاشدی بایدد بدا یدک چکدش       یا لغزاندن فشار داده شوند تا کا

پالستیکی به آرامی ضربه زد تا چسب کاماًل زیر آن پخش شده و بده خدوبی   

بچسبد. یکی از کاشی هدا را بده عندوان نمونده امتحدان کنیدد تدا مطمدئن شدوید          

 چسبندگی کافی وجود دارد.

  بایدد یدک نمونده را امتحدان کدرد و      نصب مرمدر سدبز یدا گرانیدت     در مورد ،

 حتمال لک شدن و سایه انداختن در آن مشاهده شود.ا

      باید با یک پارچه یا اسفنم مرطوب، چسب اضدافی را پدیش از خشدک شددن

 از روی کاشی ها و اتصاالت پاک کرد.

  ساعت بعد  از زدن چسب انجام شود. 6مالت ریزی باید 

 احتیاطات قبلی

    سده تدازه   در صورت مشاهده هرگونه ذره گرد، کلوخی یدا سدخت در یدک کی

 باز شده، از آن محصول استفاده نکنید.

           بیشتر یا کمتدر از آنچده کده روی بسدته بنددی محصدول یدا دفترچده اطالعدات

 .آب اضافه نکنید فنی آن درج شده،

 آب اضافه نکنیددیگر به آن  وقتی مخلوط آماده شد. 

           ،چسب را مستقیما روی کاشدی هدای سدرامیکی قبلدی یدا تختده هدای سدیمانی، چدوبی

PVC     ،پالستیکی یا فلزی، بتون هوادیده، بتون پیش ریخته، سدنگ گدچ پالسترشدده

تخته سنگ گچی، کدف هدای دارای حدرارت از کدف، و سدطوح رندگ شدده اسدتفاده         

 نکنید. لطفا برای گرفتن راهکار با خدمات فنی مشاوره کنید.

  



 

 
 هفته برای خشک شدن پالستر یا بتون صبر کنید. 6اقل بانید. قبل از کاشی کاری، حدسکاشی را روی زیر الیه یا بتون تازه نچ 

  درصدی در مسیر فاضالب  روی کف ایجاد کرد. 3روی تراس ها، مناطق خیس، و محل های مشابه باید یک شیب 

  زمان باز برایCERMIPLUS SELECT 00-00  یط، هدوای خشدک، بداد    دقیقه است. زمان باز برای استفاده در شرایط نامناسب )به دلیل باال بودن دمای محد

متحدان کدرد.   شدید و نصب روی زیرالیه های پرمنفذ( کوتاهتر خواهد شد. به همین دلیل باید خیسی روی سطح چسب را با لمس آن در مراحدل اولیده زدن چسدب ا   

خدیس کدردن سدطح چسدب، کدار نصدب را        اگر چسب به انگشتان نچسبد به این معناست که زمان باز منقضی شده است. در چنین مواردی، دیگر نمدی تدوان بعدد از   

در رطوبدت   انجام داد. چسب خشک شده را باید از روی سطح پاک کرد و دوباره آن را چسب زد. زمدان بداز ممکدن اسدت در دماهدای پدایین تدر، طدوالنی تدر و یدا          

 شدید یا هنگام کاشی کاری روی سطوح عایق دار یا غیرقابل نفوذ، کوتاه تر باشد.

 اتصداالت   مکان جابجایی های جزئی در اثر تغییرات دما، رطوبت و بارهدای مکدانیکی و حرارتدی را روی سدطح و زیدر الیده فدراهم مدی کندد.         اتصاالت انبساطی ا

در قسدمت  متناسب با سیستم های انتقال حرارت و عایق بندی، کف هدای در معدرض بدار ترافیکدی و عبدور و مدرور زیداد، پهندای فضدای مدوردنظر،            باید انبساطی

. فضداهای دارای کاشدی   ل کاشی با سایر مصالح در امتداد گوشه های داخلی، اتصاالت موجود و در جاهایی که نوع مصالح زمینه متفداوت اسدت، تهیده شدوند    اتصا

یدا ماسدتیک هدای    بایدد بدا پروفیدل هدا       را اتصداالت انبسداطی  متدر بدا توجده بده سدایز و ندوع کاشدی(.         1قسدمت در   1های سایز بزرگ را باید قسمت بندی کدرد )هدر   

 مناسب، عایق کرد.

  ساعت از نور مستقیم خورشید، یخ زدگی و بارندگی محافظت شود. 21نواحی کاشی کاری شده باید حداقل تا 

  کیلوگرم بیشتر باشد. 30هنگام کاشی کاری روی دیوارها، وزن کاشی ها در هر مترمربع نباید از 

  2سایزcm  300 (2cm  20*00 تا )2cm  900 (2cm  30*30 کاشی های پورسلین در کاشی کاری نما نباید بیشتر از )متر باشد. برای کاشی های بزرگتدر   1

 در ارتفاعات بلندتر لطفا با پشتیبانی فنی مشاوره کنید. 

 شرایط خاص 

  (، %3برای نصب کاشی های پورسلین یا کم منفذ )با نرخ جذب آب کمتر ازCERMIPLUS SELECT .توصیه می شود 

 ز کاشی کاری محدل هدای خدیس ) حمدام و...( ابتددا ضددآب کدردن توصدیه مدی شدود )          پیش اCERMICRYL ،CERMIPROOF SS  یدا ،CERMIPROOF 

FF.) 

       بددرای بهتددر شدددن عملکددرد فنددی چسددب، توصددیه مددی شددود ازCERMILATEX   واحددد  0واحددد آب و  2واحددد آب،  3اسددتفاده شددود )بدده جددای    3بدده  0بددا نسددبت

CERMILATEX شود(.  با هم مخلوط 

 پوشش

 ( 2مقدار پوشش تقریبیkg/m.با توجه به سطح مورد استفاده، سایز کاشی و نوع ماله می تواند متفاوت باشد ) 

 

 بسته بندی

  20کیسه های کرافت ( کیسه/  60کیلوگرمیkg0200 )روی هر پالت 

 انبارداری و زمان ماندگاری

  اسدت. تداریخ تولیدد و عددد شدارژ      مداه از تداریخ تولیدد     02درجده سدانتیگراد، زمدان مانددگاری      0برای انبار کردن کیسه های باز نشده در هوای خشک و خنک باالی

 روی بسته بندی درج شده است.

  کیسه را می توان برای انبار کردن روی هم قرار داد. 00محصوالت را نباید در انبارهای مرطوب یا غرقاب شده نگهداری کرد. حداکثر 

 قرار نگیرد. در صورت عدم استفاده از کیسه های باز شده، باید در آنها ر محکم بست تا در مجاورت هوا 

 بهداشت و ایمنی

               بدا پوسدت،   خارش چشم و پوست در اثر تماس با سیمان. در صورت تماس بدا چشدم سدریع بدا آب فدراوان شسدته و از امدداد پزشدکی کمدک گرفتده شدود. بعدد از تمداس

 سریع با مقدار زیادی آب و صابون شستشو داده شود.

  شود.از لباس، دستکش و محافظ چشم/ صورت مناسب استفاده 

 .محصول نباید استنشاق شود. در صورت لزوم می توان از ماسک گرد و خاک استفاده کرد 

 .محصول باید دور از دسترس اطفال نگه داشته شود 

 

مل هدای درج  در مرحله تولید، کنترل های اولیه محصول ما انجام شده است. ما ثبات کیفیدت محصدوالتمان را تضدمین مدی کندیم. همدۀ توصدیه هدا و دسدتورالع         توجه: 

ماس بگیرید. حدق بده   شده در برگه اطالعات فنی به طور کلی بر اساس تجربیات ما است. لطفًا برای سطوح خاصی که در برگه اطالعات فنی لحاظ نشده اند، با ما ت

جدیدد بده نسدخه هدای قبلدی ارجحیدت        روزرسانی اطالعات این برگه، بدون اعالن قبلی، در صورت ضرورت های فنی، برای شرکت ما محفوظ اسدت. ایدن کاتدالوگ   

 دارد.

 

 روش استفاده پوشش دهی سایز ماله

U6 (6*6*6) mm 
3-4 kg 

5-6 kg 

 چسبندگی تکی

 چسبندگی دوبل

U9(9*9*9) mm 
4-5 kg 

6-8 kg 

 چسبندگی تکی

 چسبندگی دوبل

U10(8*10*20) mm 
6-8 kg 

7-9 kg 

 چسبندگی تکی

 چسبندگی دوبل



 

 
CERMIDUR SYSTEM 

 چسب کاشی دوقسمتی قوی  

 چسب کاشی دوقسمتی فوق العاده انعطاف پذیر 

 مناسب برای کف های صنعتی، نماهای بیرونی و استخرهای شنای المپیک 

 کاربرد عالی بدون لغزش برای کاشی کاری دیوارها 

 به یخ زدگی، رطوبت و شوک های حرارتی انعطاف پذیری باال و مقاوم نسبت 

         به خصوص مناسب بدرای نصدب کاشدی روی کدف هدای دارای سیسدتم حدرارت از

 کف و زیرالیه های کم منفذ مانند کاشی های سرامیکی از قبل نصب شده

 معرفی

 با قابلیدت خشدک شددن     چسب کاشی بسیار انعطاف پذیر دوقسمتی   با پایه سیمان و

شددده بددرای نصددب کاشددی هددای کوچددک تددا بددزرگ )تددا        چسددنبدگی تقویددت  سددریع و

سانتیمتر( سدرامیکی، کاشدی هدای پورسدلین، موزائیدک هدای شیشده ای،        ≥60*60

سنگ های طبیعی، تراورتن، مرمدر،  تراکوتدا، و صدفحات عدایق حرارتدی و آجدر       

بددر روی کددف و دیددوار، بدده خصددوص مناسددب بددرای نصددب کاشددی روی کددف هددای   

رالیه های کدم منفدذ، عدالی اسدت. غیرلغزندده بده       دارای سیستم حرارت از کف و زی

دلیدل خاصددیت روان شددنی. افددزایش زمدان کددار کدردن آن باعددی تسدریع و سددهولت      

 کاشی کاری می شود.

 مکان مورد استفاده

   مناسدب بددرای نصددب هددای عمددودی و افقددی در فضدداهای داخلددی و بیرونددی. مناسددب

المپیک. ایدده آل بدرای    برای کف های صنعتی، نماهای بیرونی و استخرهای شنای 

محیط های خیس، تراس ها و فضاهای بزرگ. به دلیل اینکه بسیار قدوی مدی باشدد    

 کاشی کاری روی سطوح نامطلوب را آسان می کند.

 مشخصات  

 محتویات:  

انعطداف  قابلیدت   (: سیمان با کیفیت، افزودنی هایی برای افزایشAقسمت سیمانی ) -

 پذیری و تقویت چسبندگی

 (: التکس مایع با پایه رزین سینتتیکB)قسمت مایع  -

 (B( + مایع ) قسمت Aقسمت )نوع: پودری 
 

 (B(/ سفید  ) قسمت Aقسمت )رنگ: خاکستری 

گدرم بدر سدانتیمترمکعب      00/0(، Aقسدمت  )گرم بر سانتیمترمکعب   3/0چگالی: 

 ( B) قسمت 

 ویژگیهای کاربردی

 (Aقسمت )رکیلوگرم پود 20(/ Bلیتر ) قسمت  1/0نسبت ترکیب: 

 دقیقه  30زمان باز: 

 ساعت 3مدت زمان مصرف در ظرف سر باز: 

 درجه سانتیگراد 30تا  0دمای مورد نیاز به هنگام کار: 

 دقیقه 20زمان تطبیق: 

 %90فضای پوشش یافته زیر کاشی: حداقل 

 ساعت  )برای ترافیک رفت و آمدی سبک( 21زمان چسبیدن: حداقل 

 ساعت برای استفاده عمودی و افقی 21زمان مالت ریزی: حداقل 

 رطوبت نسبی( %00درجه سانتیگراد،  23روز ) 21زمان چسبیدن نهایی: 

 عملکرد فنی

 قدرت کشش

 ≤ MPa(N/mm 21.5 (روز:  21بعد از 
 ≤ MPa(N/mm 21.0 (ماندن در معرض حرارت: 
 ≤ MPa(N/mm 21.0 (ماندن در معرض آب: 

 ≤ MPa(N/mm 21.0 (ذوب:  -چرخه انجماد
 ≤ MPa(N/mm 21.0 (دقیقه(:  30افزایش زمان باز )

 ≤ mm 0.5شکاف: 
 انعطاف پذیری: عالی

 مقاوم نسبت به مواد قلیایی: عالی

 + درجه سانتیگراد20تا  -30مقاوم نسبت به شوک های حرارتی: 

 استاندارد مرجع

EN 12004/ C2TE & EN 12002/ S1 class 

 سطوح مورد استفاده

 و قالب های بتونی.     ها و زیرالیه های بتونیمناسب برای پالستر 

 آماده سازی سطح   

  زیر الیه باید برای یک چسبندگی مناسب، حتمًا تمیز باشد. سطوح باید تمیز

و عدداری از گددرد و خدداک، آلددودگی، چربددی یددا هددر نددوع مددانع دیگددری بددرای  

بعد از سفت شدن صیقلی شدن سطوح و الیه سطحی )بتدون   چسبندگی باشد.

 ره( باید تمیز کاری انجام شود. و غی

 .زیر الیه باید کامل، تمیز، یکنواخت بوده و خیلی خشک یا خیس نباشد 

  را باید پیش از نصدب  )مانند پالسترهای سنگ گچی( زیر الیه های پر منفذ

 آماده سازی کرد. CERMIFILMکاشی، با 

   بددا سددطوح غیرقابددل نفددوذ را بایددد پددیش از نصددب کاشددیCERMIFILM 

PLUS .آماده سازی کرد 

      سددطوحی کدده در معددرض نددور مسددتقیم خورشددید هسددتند و دمددای سددطح آنهددا

 است باید با مرطوب کردن خنک شوند. c35°باالی 

  CERMIDUR SYSTEM  .عمیدق تدرین   یک ماده هم سطح کننده نیسدت

بدرای انحدراف    بیشدتر باشدد.   7mmمتر طدول نبایدد از    2نقطه مورد نظر با 

 بیشدددددددددددددددددددددددددددددددددددتر، سدددددددددددددددددددددددددددددددددددطح را بایدددددددددددددددددددددددددددددددددددد بدددددددددددددددددددددددددددددددددددا 

CERMIMORTAR 3-20  یدداCERMIFLOOR 4-30   و صدداف

  یکدست کرد.

 ترکیب کردن

  1/0    لیتددر مددایع قسددمتB    قسددمت  کیلددوگرم پددودر  20را بدده تدددریم بددهA 

اضافه کرده و به هم بزنید تا صاف و یکدست شود. توصدیه مدی شدود بدرای     

 ترکیدددددددددددددددب بهتدددددددددددددددر، از دور کندددددددددددددددد یدددددددددددددددک دریدددددددددددددددل برقدددددددددددددددی    

 (rpm 300 ≤ )ه شود.برای هم زدن استفاد 

 .این خمیر باید به حدی رقیق باشد که از ماله، نریزد 

    ،دقیقدده اسددتراحت داده شددود و هنگددام اسددتفاده    0خمیددر بایددد پددیش از اسددتفاده

 .دوباره هم زده شود

 شرایط استفاده

   درجده سدانتیگراد اسدتفاده    20+ تدا  0این چسب باید در دمای محیطی بین +

 شود.

    درجدده سدانتیگراد باشددد و احتمددال  0الی دمدای سددطح مدورد اسددتفاده بایددد بدا +

 خطر یخ زدگی وجود نداشته باشد.

          اسددتفاده روی سددطوح بسددیار گددرم و در هددوای آفتددابی یددا هنگددام وزش بددداد

 توصیه نمی شود.

 کاربرد

    برای به دست آمدن ضخامت مناسب برای بستر کار، از ماله مناسدب بدرای

، چسدب را بایدد بده    33*33 < چسب اسدتفاده کنیدد )بدرای کاشدی هدای سدایز       

پشت کاشی هم زد(. کاشی های شیشه ای، سنگهای طبیعی و مرمدر را بایدد   

 با روش دو طرفه چسب زد.

    کاشی ها باید در حین زمان باز چسب نصب شده و با یک چدرخش کوچدک

یا لغزاندن فشار داده شوند تا کاماًل بچسدبند. روی کاشدی بایدد بدا یدک چکدش       

تا چسب کاماًل زیر آن پخش شده و بده خدوبی    پالستیکی به آرامی ضربه زد

بچسبد. یکی از کاشی هدا را بده عندوان نمونده امتحدان کنیدد تدا مطمدئن شدوید          

 چسبندگی کافی وجود دارد.

      باید با یک پارچه یا اسفنم مرطوب، چسب اضدافی را پدیش از خشدک شددن

 از روی کاشی ها و اتصاالت پاک کرد.

  ن و سدنگ هدای طبیعدی، بایدد یدک      در مورد کاشی های شفاف و رنگ روشد

نموندده را امتحددان کددرد و احتمددال لددک شدددن و سددایه انددداختن در آن مشدداهده    

 شود. 

  ساعت بعد  از زدن چسب انجام شود. 21مالت ریزی باید 

  



 

 

 
S

1
0

0
 

2
cm

 S
2

2
5

 

cm
2 

S
3

0
0

 

cm
2 

S
4

5
0

 

cm
2 

S
9

0
0

 

cm
2 

S
1

6
0

0
 

cm
2 

S
3

6
0

0
 

cm
2 

 *U6    U9* U9* U10 دیوار داخلی

 *U6 U6  U9*  U10* U10 ر خارجیدیوا

  U9 کف داخلی
U9* 

 *U10 یا
  U10* U10* 

 *U9 U9*  U10*  U10* U10 کف داخلی

 *چسب زدن به روش دوطرفه الزامی است.

 احتیاطات قبلی

 .در صورت مشاهده هرگونه ذره گرد، کلوخی یا سخت در یک کیسه تازه باز شده، از آن محصول استفاده نکنید 

 آب اضافه نکنید کمتر از آنچه که روی بسته بندی محصول یا دفترچه اطالعات فنی آن درج شده، بیشتر یا. 

 آب اضافه نکنیددیگر به آن  وقتی مخلوط آماده شد. 

    ،چسب را مستقیما روی کاشی های سرامیکی قبلی یا تخته های سدیمانی، چدوبیPVC          گدچ پالسترشدده، تختده     پالسدتیکی یدا فلدزی، بتدون هوادیدده، بتدون پدیش ریختده، سدنگ

 سنگ گچی، کف های دارای حرارت از کف، و سطوح رنگ شده استفاده نکنید. لطفا برای گرفتن راهکار با خدمات فنی مشاوره کنید.

 هفته برای خشک شدن پالستر یا بتون صبر کنید. 6بانید. قبل از کاشی کاری، حداقل سکاشی را روی زیر الیه یا بتون تازه نچ 

  درصدی در مسیر فاضالب  روی کف ایجاد کرد. 3ها، مناطق خیس، و محل های مشابه باید یک شیب روی تراس 

  زمان باز برایCERMIDUR SYSTEM 30     دقیقه است. زمان باز برای استفاده در شرایط نامناسب )به دلیل باال بودن دمای محیط، هوای خشک، بداد شددید و نصدب

واهد شد. به همین دلیل باید خیسی روی سطح چسب را با لمس آن در مراحل اولیده زدن چسدب امتحدان کدرد. اگدر چسدب بده انگشدتان         روی زیرالیه های پرمنفذ( کوتاهتر خ

سدب خشدک شدده را    نچسبد به این معناست که زمان باز منقضی شده است. در چنین مواردی، دیگر نمی توان بعد از خیس کدردن سدطح چسدب، کدار نصدب را انجدام داد. چ      

ی روی سدطوح  ز روی سطح پاک کرد و دوباره آن را چسب زد. زمان باز ممکن است در دماهای پایین تدر، طدوالنی تدر و یدا در رطوبدت شددید یدا هنگدام کاشدی کدار          باید ا

 عایق دار یا غیرقابل نفوذ، کوتاه تر باشد.

  اتصداالت انبسداطی   کی و حرارتدی را روی سدطح و زیدر الیده فدراهم مدی کندد.       اتصاالت انبساطی امکان جابجایی های جزئی در اثر تغییرات دما، رطوبت و بارهای مکدانی 

در قسمت اتصال کاشی بدا سدایر   متناسب با سیستم های انتقال حرارت و عایق بندی، کف های در معرض بار ترافیکی و عبور و مرور زیاد، پهنای فضای موردنظر،  باید

. فضاهای دارای کاشی های سایز بزرگ را بایدد قسدمت   در جاهایی که نوع مصالح زمینه متفاوت است، تهیه شوند مصالح در امتداد گوشه های داخلی، اتصاالت موجود و

 باید با پروفیل ها  یا ماستیک های مناسب، عایق کرد. را اتصاالت انبساطیمتر با توجه به سایز و نوع کاشی(.  1قسمت در  1بندی کرد )هر 

  ساعت از نور مستقیم خورشید، یخ زدگی و بارندگی محافظت شود. 21تا نواحی کاشی کاری شده باید حداقل 

  کیلوگرم بیشتر باشد. 30هنگام کاشی کاری روی دیوارها، وزن کاشی ها در هر مترمربع نباید از 

   2سدایزcm  300 (2cm  20*00  تدا )2cm  900 (2cm  30*30        کاشدی هدای پورسدلین در کاشدی کداری نمددا نبایدد بیشدتر از )باشدد. بدرای کاشدی هدای بزرگتددر در      متدر  1

 ارتفاعات بلندتر لطفا با پشتیبانی فنی مشاوره کنید. 

 شرایط خاص 

    .برای نصب روی سطوح غیرقابل نفوذ، مانند کاشی های قبلی، باید سطح را آستر زدCERMIFILM PLUS   .به عنوان پرایمر، توصیه می شود 

  گچی در فضاهای داخلی، حتی اگر با این برای کاشی کاری روی زیرالیه های سنگCERMIFILM .آستر شده باشند نیز قابل استفاده است 

 ( ابتدا ضدآب کردن توصیه می شود )...حمام و ( پیش از کاشی کاری محل های خیسCERMICRYL ،CERMIPROOF SS یا ،CERMIPROOF FF.) 

 وطرفه توصیه می شود و پهنای بندها باید برای کاشی کاری نماهای بیرونی با کاشی های بزرگ: روش چسب زدن دmm1    باشد. این پهنا در محل تغییدر طبقدات بده mm 

 افزایش می یابد.   00-6

  برای کاشی کاری نماهای بیرونی افزودنیCERMIJOINT   باCERMILATEX    توصیه می شود. فواصل بندها را باید عایق ها یا ماستیک های بسیار ارتجداعی پدر

 کرد.

 پوشش

  مقدار( 2پوشش تقریبیkg/m.با توجه به سطح مورد استفاده، سایز کاشی و نوع ماله می تواند متفاوت باشد ) 

 

 بسته بندی

  قسمت کیلوگرمی  20کیسه های کرافت (A دبه پالستیکی + )قسمت  1/0 (لیتریB)  

 

 

 

 

 روش استفاده پوشش دهی سایز ماله

U6 (6*6*6) mm 
3-4 kg 

5-6 kg 

 چسبندگی تکی

 چسبندگی دوبل

U9(9*9*9) mm 
4-5 kg 

6-8 kg 

 چسبندگی تکی

 چسبندگی دوبل

U10(8*10*20) mm 
6-8 kg 

7-9 kg 

 چسبندگی تکی

 چسبندگی دوبل



 

 انبارداری و زمان ماندگاری

  اسدت. تداریخ تولیدد و عددد شدارژ روی       مداه از تداریخ تولیدد    02درجه سانتیگراد، زمان مانددگاری   0برای انبار کردن کیسه های باز نشده در هوای خشک و خنک باالی

 بسته بندی درج شده است.

  کیسه را می توان برای انبار کردن روی هم قرار داد. 00محصوالت را نباید در انبارهای مرطوب یا غرقاب شده نگهداری کرد. حداکثر 

 ا قرار نگیرد.در صورت عدم استفاده از کیسه های باز شده، باید در آنها ر محکم بست تا در مجاورت هو 

 بهداشت و ایمنی

  بدا پوسدت، سدریع بدا     خارش چشم و پوست در اثر تماس با سیمان. در صورت تماس با چشم سریع با آب فراوان شسته و از امداد پزشکی کمک گرفته شود. بعد از تماس

 مقدار زیادی آب و صابون شستشو داده شود.

 شود. از لباس، دستکش و محافظ چشم/ صورت مناسب استفاده 

 .محصول نباید استنشاق شود. در صورت لزوم می توان از ماسک گرد و خاک استفاده کرد 

 .محصول باید دور از دسترس اطفال نگه داشته شود 

 

عمل هدای درج شدده در   در مرحله تولید، کنترل های اولیه محصول ما انجام شده است. ما ثبات کیفیت محصوالتمان را تضمین می کنیم. همۀ توصیه ها و دستورالتوجه: 

رید. حدق بده روزرسدانی    برگه اطالعات فنی به طور کلی بر اساس تجربیات ما است. لطفًا برای سطوح خاصی که در برگه اطالعات فنی لحاظ نشده اند، با ما تماس بگی

 گ جدید به نسخه های قبلی ارجحیت دارد.اطالعات این برگه، بدون اعالن قبلی، در صورت ضرورت های فنی، برای شرکت ما محفوظ است. این کاتالو

  



 

 

CERMIPUS XL 

 چسب کاشی فوق العاده قوی و قابل انعطاف

 مناسب برای نصب همه نوع کاشی پورسلین، سنگهای طبیعی و مرمر 

 کاربرد عالی بدون لغزش برای کاشی کاری دیوارها 

            انعطدداف پددذیری بدداال و مقدداوم نسددبت بدده یددخ زدگددی، رطوبددت و شددوک هددای

 ارتیحر

 کاربرد سریع و آسان با افزایش زمان باز 

    مناسددب بددرای نصددب روی کددف هددای حرارتددی و زیرالیدده هددای کددم منفددذ ماننددد

 کاشی های سرامیکی قبلی

 معرفی

      چسب کاشی انعطاف پذیر  با پایه سیمان با چسنبدگی تقویدت شدده بدرای نصدب

ی سدانتیمتر( سدرامیکی، کاشدی هدا    >30*60کاشی های کوچک تا بزرگ )تدا  

پورسددلین، موزائیددک هددای شیشدده ای، سددنگ هددای طبیعددی، تددراورتن، مرمددر،     

تراکوتددا، و صددفحات دارای عددایق حرارتددی و آجددر بددر روی کددف و دیوار.بدده     

خصوص برای نصب روی زیرالیه هدای کدم منفدذ عدالی اسدت. غیرلغزندده بده        

دلیددل خاصددیت روان شدددنی. افددزایش زمددان بدداز بددرای کاشددی کدداری آسددان و         

 سریع.

 مورد استفاده مکان

مناسب برای نصدب هدای عمدودی و افقدی در فضداهای داخلدی و بیروندی. ایدده         

 آل برای  محیط های خیس، تراس ها و فضاهای بزرگ.

 مشخصات  

محتویددات: سددیمان بددا کیفیددت، افزودنددی هددایی بددرای افددزایش انعطدداف پددذیری و   

 تقویت چسبندگی، مواد پرکننده ضخیم و چسباننده ها

 نوع: پودری

 گ: خاکستری/ سفیدرن

 گرم بر سانتیمترمکعب 3/0چگالی: 

 ویژگیهای کاربردی

 کیلوگرم پودر 20لیتر آب/  0/2تا  0/6نسبت ترکیب: 

 دقیقه 30زمان باز: 

 ساعت 3مدت زمان مصرف در ظرف سر باز: 

 درجه سانتیگراد 30تا  0دمای مورد نیاز به هنگام کار: 

 دقیقه 30زمان تطبیق: 

 %90زیر کاشی: حداقل  فضای پوشش یافته

 ساعت  )برای ترافیک رفت و آمدی سبک( 21زمان چسبیدن: حداقل 

 ساعت برای استفاده عمودی و افقی 21زمان مالت ریزی: حداقل 

 رطوبت نسبی( %00درجه سانتیگراد،  23روز ) 21زمان چسبیدن نهایی: 

 عملکرد فنی

 قدرت کشش

 ≤ MPa(N/mm 21.0 (روز:  21بعد از 
 ≤ MPa(N/mm 21.0 (ر معرض حرارت: ماندن د

 ≤ MPa(N/mm 21.0 (ماندن در معرض آب: 
 ≤ MPa(N/mm 21.0 (ذوب:  -چرخه انجماد

 ≤ MPa(N/mm 21.0 (دقیقه(:  30افزایش زمان باز )
 ≥  mm 0.5شکاف: 

 انعطاف پذیری: عالی

 مقاوم نسبت به مواد قلیایی: خوب

 درجه سانتیگراد +20تا  -30مقاوم نسبت به شوک های حرارتی: 

 استاندارد مرجع

TS EN 12004/ C2TE  & S1class 

 سطوح مورد استفاده

     مناسدددب بدددرای پالسدددترها و زیرالیددده هدددای بتدددونی. بدددرای اسدددتفاده بدددر روی سدددطوح

 جایگزین، لطفا به قسمت شرایط خاص رجوع کنید.

 آماده سازی سطح   

 سطوح باید تمیز و عاری زیر الیه باید برای یک چسبندگی مناسب، حتمًا تمیز باشد .

بعد از  از گرد و خاک، آلودگی، چربی یا هر نوع مانع دیگری برای چسبندگی باشد.

سفت شدن صیقلی شدن سطوح و الیه سطحی )بتون و غیره( بایدد تمیدز کداری انجدام     

 شود. 

 .زیر الیه باید کامل، تمیز، یکنواخت بوده و خیلی خشک یا خیس نباشد 

 فذ را باید پیش از نصب کاشی، با زیر الیه های پر منCERMIFILM   آماده سدازی

 کرد.

  با سطوح غیرقابل نفوذ را باید پیش از نصب کاشیCERMIFILM PLUS   آمداده

 سازی کرد.

        سطوحی که در معرض نور مستقیم خورشدید هسدتند و دمدای سدطح آنهدا بداالیc35° 

 است باید با مرطوب کردن خنک شوند.

  CERMIPLUS XLعمیق ترین نقطده مدورد نظدر    م سطح کننده نیست. یک ماده ه

بددرای انحددراف بیشددتر، سددطح را بایددد    بیشددتر باشددد. 7mmمتددر طددول نبایددد از   2بددا 

یکدسدت  و صداف    CERMIFLOOR 4-30یدا   CERMIMORTAR 3-20بدا 

  کرد.

  از چسبCERMISOL          می توان برای کدف هدایی کده نیداز بده بسدتر چسدب ضدخیم

 دارند استفاده کرد.

 ردنترکیب ک

 0/6  کیلدوگرم پدودر   20را بده تددریم ، بده    درصدد(   30تدا   26)تمیدز  لیتر آب  0/2تا 

اضافه کرده و به هم بزنید تا صداف و یکدسدت شدود. توصدیه مدی شدود بدرای ترکیدب         

 بهتر، از دور کند یک دریل برقی برای هم زدن استفاده شود.

 .این خمیر باید به حدی رقیق باشد که از ماله، نریزد 

  دقیقده اسدتراحت داده شدود و هنگدام اسدتفاده دوبداره هدم         0بایدد پدیش از اسدتفاده،    خمیر

 .زده شود

 شرایط استفاده

   درجه سانتیگراد استفاده شود.30+ تا 0این چسب باید در دمای محیطی بین + 

      درجده سدانتیگراد باشدد و احتمدال خطدر یدخ       0دمای سطح مدورد اسدتفاده بایدد بداالی +

 شد.زدگی وجود نداشته با

           استفاده روی سطوح بسدیار گدرم و در هدوای آفتدابی یدا هنگدام وزش بداد توصدیه نمدی

 شود.

 کاربرد

           برای به دست آمدن ضدخامت مناسدب بدرای بسدتر کدار، از مالده مناسدب بدرای چسدب

، چسدب را بایدد بده پشدت کاشدی هدم       33*33 < استفاده کنید )بدرای کاشدی هدای سدایز     

، U9بزرگ، برای سهولت کار از ماله هدای  برای نصب کاشی های متوسط تا زد(. 

U10 .یا ماله های مخصوص سنگ مرمر توصیه می شود 

        کاشددی هددا بایددد در حددین زمددان بدداز چسددب نصددب شددده و بددا یددک چددرخش کوچددک یددا

لغزاندن فشار داده شوند تا کاماًل بچسبند. روی کاشی باید با یک چکش پالسدتیکی بده   

پخش شده و به خوبی بچسبد. یکدی از کاشدی   آرامی ضربه زد تا چسب کاماًل زیر آن 

 ها را به عنوان نمونه امتحان کنید تا مطمئن شوید چسبندگی کافی وجود دارد.

      باید با یک پارچه یا اسفنم مرطوب، چسب اضدافی را پدیش از خشدک شددن از روی

 کاشی ها و اتصاالت پاک کرد.

    د یدک نمونده را   در مورد کاشی های شفاف و رنگ روشن و سنگ هدای طبیعدی، باید

امتحان کرد و احتمال لدک شددن و سدایه اندداختن در آن مشداهده شدود. در ایدن مدوارد         

 استفاده کرد.CERMIPLUS XLنگ رباید از چسب سفید 

  ساعت بعد  از زدن چسب انجام شود. 21مالت ریزی باید 

 احتیاطات قبلی

    بداز شدده،    در صورت مشاهده هرگونه ذره گرد، کلوخی یا سخت در یدک کیسده تدازه

 از آن محصول استفاده نکنید.

  



 

 
 ،آب اضافه نکنید بیشتر یا کمتر از آنچه که روی بسته بندی محصول یا دفترچه اطالعات فنی آن درج شده. 

 آب اضافه نکنیددیگر به آن  وقتی مخلوط آماده شد. 

  ،چسب را مستقیما روی کاشی های سرامیکی قبلی یا تخته های سیمانی، چوبیPVC          پالستیکی یا فلزی، بتون هوادیدده، بتدون پدیش ریختده، سدنگ گدچ پالسترشدده، تختده

 سنگ گچی، کف های دارای حرارت از کف، و سطوح رنگ شده استفاده نکنید. لطفا برای گرفتن راهکار با خدمات فنی مشاوره کنید.

 فته برای خشک شدن پالستر یا بتون صبر کنید.ه 6بانید. قبل از کاشی کاری، حداقل سکاشی را روی زیر الیه یا بتون تازه نچ 

  درصدی در مسیر فاضالب  روی کف ایجاد کرد. 3روی تراس ها، مناطق خیس، و محل های مشابه باید یک شیب 

  زمان باز برایCERMIPLUS XL 20  ،باد شدید و نصدب روی  دقیقه است. زمان باز برای استفاده در شرایط نامناسب )به دلیل باال بودن دمای محیط، هوای خشک

چسدب بده انگشدتان    زیرالیه های پرمنفذ( کوتاهتر خواهد شد. به همدین دلیدل بایدد خیسدی روی سدطح چسدب را بدا لمدس آن در مراحدل اولیده زدن چسدب امتحدان کدرد. اگدر               

چسب، کار نصب را انجام داد. چسدب خشدک شدده را    نچسبد به این معناست که زمان باز منقضی شده است. در چنین مواردی، دیگر نمی توان بعد از خیس کردن سطح 

شدی کداری روی سدطوح    باید از روی سطح پاک کرد و دوباره آن را چسب زد. زمان باز ممکن است در دماهای پایین تر، طوالنی تر و یا در رطوبت شدید یدا هنگدام کا  

 عایق دار یا غیرقابل نفوذ، کوتاه تر باشد.

 اتصداالت انبسداطی   ای جزئی در اثر تغییرات دما، رطوبت و بارهای مکانیکی و حرارتی را روی سطح و زیر الیه فراهم مدی کندد.  اتصاالت انبساطی امکان جابجایی ه 

در قسدمت اتصدال کاشدی بدا     متناسب با سیستم های انتقال حرارت و عایق بندی، کف های در معرض بار ترافیکدی و عبدور و مدرور زیداد، پهندای فضدای مدوردنظر،         باید

. فضداهای دارای کاشدی هدای سدایز بدزرگ را      مصالح در امتداد گوشه های داخلی، اتصاالت موجود و در جاهایی که نوع مصالح زمینده متفداوت اسدت، تهیده شدوند      سایر

 مناسب، عایق کرد.باید با پروفیل ها  یا ماستیک های  را اتصاالت انبساطیمتر با توجه به سایز و نوع کاشی(.  1قسمت در  1باید قسمت بندی کرد )هر 

  ساعت از نور مستقیم خورشید، یخ زدگی و بارندگی محافظت شود. 21نواحی کاشی کاری شده باید حداقل تا 

  کیلوگرم بیشتر باشد. 30هنگام کاشی کاری روی دیوارها، وزن کاشی ها در هر مترمربع نباید از 

  2سایزcm  300 (2cm  20*00 تا )2cm  900 (2cm  30*30کاشی ه )     متدر باشدد. بدرای کاشدی هدای بزرگتدر در        1ای پورسلین در کاشی کداری نمدا نبایدد بیشدتر از

 ارتفاعات بلندتر لطفا با پشتیبانی فنی مشاوره کنید. 

 شرایط خاص 

      .بدددرای نصدددب روی سدددطوح غیرقابدددل نفدددوذ، مانندددد کاشدددی هدددای قبلدددی، بایدددد سدددطح را آسدددتر زدCERMIFILM PLUS   یدددا ترکیدددبCERMIPLUS XL + 

CERMILATEX  به عنوان پرایمر، توصیه می شود.به نسبت مساوی 

  این برای کاشی کاری روی زیرالیه های سنگ گچی در فضاهای داخلی، حتی اگر باCERMIFILM .آستر شده باشند نیز قابل استفاده است 

 ( .ابتدا ضدآب کردن توصیه می شود )...حمام و ( پیش از کاشی کاری محل های خیسCERMICRYL ،CERMIPROOF SS یا ،CERMIPROOF FF.) 

      بدددرای بهتدددر شددددن عملکدددرد فندددی چسدددب، توصدددیه مدددی شدددود ازCERMILATEX   واحدددد  0واحدددد آب و  2واحدددد آب،  3اسدددتفاده شدددود )بددده جدددای    3بددده  0بدددا نسدددبت

CERMILATEX  .)با هم مخلوط شود 

 پوشش

 ( 2مقدار پوشش تقریبیkg/mبا توجه به سطح مورد استفاده، سایز کاش ).ی و نوع ماله می تواند متفاوت باشد 

 

 بسته بندی

  20کیسه های کرافت ( کیسه/  11کیلوگرمیkg0200 )روی هر پالت 

 انبارداری و زمان ماندگاری

  مداه از تداریخ تولیدد اسدت. تداریخ تولیدد و عددد شدارژ روی          02درجه سانتیگراد، زمان مانددگاری   0برای انبار کردن کیسه های باز نشده در هوای خشک و خنک باالی

 بسته بندی درج شده است.

  کیسدددددددددددددددددده را   00نبارهددددددددددددددددددای مرطددددددددددددددددددوب یددددددددددددددددددا غرقدددددددددددددددددداب شددددددددددددددددددده نگهددددددددددددددددددداری کددددددددددددددددددرد. حددددددددددددددددددداکثر         محصددددددددددددددددددوالت را نبایددددددددددددددددددد در ا 

 می توان برای انبار کردن روی هم قرار داد.

 .در صورت عدم استفاده از کیسه های باز شده، باید در آنها ر محکم بست تا در مجاورت هوا قرار نگیرد 

 بهداشت و ایمنی

 ماس با چشم سریع با آب فراوان شسته و از امداد پزشکی کمک گرفته شود. بعد از تماس بدا پوسدت، سدریع بدا     خارش چشم و پوست در اثر تماس با سیمان. در صورت ت

 مقدار زیادی آب و صابون شستشو داده شود.

 .از لباس، دستکش و محافظ چشم/ صورت مناسب استفاده شود 

 ه کرد.محصول نباید استنشاق شود. در صورت لزوم می توان از ماسک گرد و خاک استفاد 

 .محصول باید دور از دسترس اطفال نگه داشته شود 

هدای درج شدده در   در مرحله تولید، کنترل های اولیه محصول ما انجام شده است. ما ثبات کیفیت محصوالتمان را تضمین می کنیم. همۀ توصیه ها و دستورالعمل توجه: 

برای سطوح خاصی که در برگه اطالعات فنی لحاظ نشده اند، با ما تماس بگیرید. حدق بده روزرسدانی    برگه اطالعات فنی به طور کلی بر اساس تجربیات ما است. لطفًا 

 رد.اطالعات این برگه، بدون اعالن قبلی، در صورت ضرورت های فنی، برای شرکت ما محفوظ است. این کاتالوگ جدید به نسخه های قبلی ارجحیت دا

 

 روش استفاده پوشش دهی سایز ماله

U6 (6*6*6) mm 
3-4 kg 

5-6 kg 

 چسبندگی تکی

 چسبندگی دوبل

U9(9*9*9) mm 
4-5 kg 

6-8 kg 

 چسبندگی تکی

 چسبندگی دوبل

U10(8*10*20) mm 
6-8 kg 

7-9 kg 

 چسبندگی تکی

 چسبندگی دوبل



 

 
CERMIPOOL 

 ری استخرهاچسب کاشی قوی برای کاشی کا

 کاشی کاری عالی استخرها و محیط های خیس 

 کاربرد عالی بدون لغزش برای کاشی کاری دیوارها 

 انعطاف پذیری باال و مقاوم نسبت به یخ زدگی، رطوبت و شوک های حرارتی 

 کاربرد سریع و آسان با افزایش زمان باز 

 معرفی

       شدده بدرای نصدب     چسب کاشی انعطاف پذیر  بدا پایده سدیمان بدا چسدنبدگی تقویدت

سددانتیمتر( سددرامیکی، کاشددی هددای >30*60کاشددی هددای کوچددک تددا بددزرگ )تددا 

پورسددلین، موزائیددک هددای شیشدده ای، سددنگ هددای طبیعددی، تددراورتن، مرمددر،          

تراکوتدددا، و صدددفحات دارای عدددایق حرارتدددی و آجدددر بدددر روی کدددف و دیوار.بددده  

ه خصددوص بددرای نصددب روی زیرالیدده هددای کددم منفددذ عددالی اسددت. غیرلغزنددده بدد 

 دلیل خاصیت روان شدنی. افزایش زمان باز برای کاشی کاری آسان و سریع.

 مکان مورد استفاده

مناسب برای نصب های عمودی و افقدی در فضداهای داخلدی و بیروندی. ایدده آل      

برای  محیط های خیس )حمدام هدا و ...(، اسدتخرهای شدنا، اسدتخرهای درمدانی،       

 سوناها، کارواش و تراس ها.

 مشخصات  

ویات: سیمان با کیفیدت، افزودندی هدایی بدرای افدزایش آب گریدزی، انعطداف        محت

 پذیری و تقویت چسبندگی

 نوع: پودری

 رنگ: خاکستری/ سفید

 گرم بر سانتیمترمکعب 3/0چگالی: 

 ویژگیهای کاربردی

 کیلوگرم پودر 20لیتر آب/  0/2تا  0/6نسبت ترکیب: 

 دقیقه 30زمان باز: 

 ساعت 3از: مدت زمان مصرف در ظرف سر ب

 درجه سانتیگراد 30تا  0دمای مورد نیاز به هنگام کار: 

 دقیقه 30زمان تطبیق: 

 %90فضای پوشش یافته زیر کاشی: حداقل 

 ساعت  )برای ترافیک رفت و آمدی سبک( 21زمان چسبیدن: حداقل 

 ساعت برای استفاده عمودی و افقی 21زمان مالت ریزی: حداقل 

 رطوبت نسبی( %00درجه سانتیگراد،  23وز )ر 21زمان چسبیدن نهایی: 

 عملکرد فنی

 قدرت کشش

 ≤ MPa(N/mm 21.0 (روز:  21بعد از 
 ≤ MPa(N/mm 21.0 (ماندن در معرض حرارت: 
 ≤ MPa(N/mm 21.0 (ماندن در معرض آب: 

 ≤ MPa(N/mm 21.0 (ذوب:  -چرخه انجماد
 ≤ MPa(N/mm 21.0 (دقیقه(:  30افزایش زمان باز )

 ≥  mm 0.5شکاف: 
 انعطاف پذیری: عالی

 مقاوم نسبت به مواد قلیایی: خوب

 + درجه سانتیگراد20تا  -30مقاوم نسبت به شوک های حرارتی: 

 استاندارد مرجع

TS EN 12004/ C2TE class 

 سطوح مورد استفاده

    مناسددب بددرای پالسددترها و زیرالیدده هددای بتددونی. بددرای اسددتفاده بددر روی سددطوح

 سمت شرایط خاص رجوع کنید.جایگزین، لطفا به ق

 آماده سازی سطح   

          زیر الیه باید برای یدک چسدبندگی مناسدب، حتمدًا تمیدز باشدد. سدطوح بایدد

تمیز و عاری از گرد و خداک، آلدودگی، چربدی یدا هدر ندوع مدانع دیگدری         

بعددد از سددفت شدددن صددیقلی شدددن سددطوح و الیدده       بددرای چسددبندگی باشددد.  

 انجام شود. سطحی )بتون و غیره( باید تمیز کاری 

 .زیر الیه باید کامل، تمیز، یکنواخت بوده و خیلی خشک یا خیس نباشد 

        زیر الیه های پر منفدذ را بایدد پدیش از نصدب کاشدی، بداCERMIFILM   آمداده

 سازی کرد.

    بدا  سطوح غیرقابل نفوذ را باید پیش از نصدب کاشدیCERMIFILM PLUS 

 آماده سازی کرد.

     ورشدید هسدتند و دمدای سدطح آنهدا بداالی       سطوحی کده در معدرض ندور مسدتقیم خ
c35° .است باید با مرطوب کردن خنک شوند 

  CERMIPOOL  .عمیق ترین نقطه مورد نظر یک ماده هم سطح کننده نیست

بدرای انحدراف بیشدتر، سدطح را بایدد       بیشدتر باشدد.   7mmمتر طول نباید از  2با 

و صدداف   CERMIFLOOR 4-30یددا  CERMIMORTAR 3-20بددا

  د.یکدست کر

 ترکیب کردن

 0/6  کیلددوگرم  20را بدده تدددریم ، بدده درصددد(  30تددا  26)تمیددز لیتددر آب  0/2تددا

اضافه کرده و به هم بزنید تا صاف و یکدست شود. توصیه می شود بدرای   پودر

 ترکیب بهتر، از دور کند یک دریل برقی برای هم زدن استفاده شود.

 ریزد.این خمیر باید به حدی رقیق باشد که از ماله، ن 

  ،دقیقده اسدتراحت داده شدود و هنگدام اسدتفاده دوبداره        0خمیر باید پیش از استفاده

 .هم زده شود

 شرایط استفاده

   درجه سانتیگراد استفاده شود.30+ تا 0این چسب باید در دمای محیطی بین + 

   درجده سدانتیگراد باشدد و احتمدال خطدر      0دمای سطح مورد استفاده باید بداالی +

 د نداشته باشد.یخ زدگی وجو

           اسدتفاده روی سدطوح بسدیار گدرم و در هدوای آفتدابی یدا هنگدام وزش بداد توصددیه

 نمی شود.

 کاربرد

    بددرای بدده دسددت آمدددن ضددخامت مناسددب بددرای بسددتر کددار، از مالدده مناسددب بددرای

، چسدب را بایدد بده پشدت     33*33 < چسب استفاده کنید )برای کاشی هدای سدایز   

ی متوسط تا بدزرگ، بدرای سدهولت کدار از     برای نصب کاشی هاکاشی هم زد(. 

 یا ماله های مخصوص سنگ مرمر توصیه می شود. U9 ،U10ماله های 

          کاشی ها باید در حین زمان باز چسدب نصدب شدده و بدا یدک چدرخش کوچدک یدا

لغزانددددن فشدددار داده شدددوند تدددا کددداماًل بچسدددبند. روی کاشدددی بایدددد بدددا یدددک چکدددش   

اًل زیددر آن پخددش شددده و بدده خددوبی  پالسددتیکی بدده آرامددی ضددربه زد تددا چسددب کددام 

بچسددبد. یکددی از کاشددی هددا را بدده عنددوان نموندده امتحددان کنیددد تددا مطمددئن شددوید          

 چسبندگی کافی وجود دارد.

         باید با یک پارچه یا اسدفنم مرطدوب، چسدب اضدافی را پدیش از خشدک شددن از

 روی کاشی ها و اتصاالت پاک کرد.

 طبیعی، باید یک نمونده   در مورد کاشی های شفاف و رنگ روشن و سنگ های

را امتحان کرد و احتمال لک شددن و سدایه اندداختن در آن مشداهده شدود. در ایدن       

 استفاده کرد. CERMIPOOLنگ رموارد باید از چسب سفید 

  ساعت بعد  از زدن چسب انجام شود. 21مالت ریزی باید 

 احتیاطات قبلی

      کیسده تدازه بداز    در صورت مشاهده هرگونه ذره گرد، کلدوخی یدا سدخت در یدک

 شده، از آن محصول استفاده نکنید.

    بیشتر یا کمتر از آنچه که روی بسته بندی محصول یا دفترچه اطالعدات فندی آن

 .آب اضافه نکنید درج شده،

 آب اضافه نکنیددیگر به آن  وقتی مخلوط آماده شد. 

     ،چسب را مستقیما روی کاشی های سرامیکی قبلی یا تخته هدای سدیمانی، چدوبی

PVC          پالسدددتیکی یدددا فلدددزی، بتدددون هوادیدددده، بتدددون پدددیش ریختددده، سدددنگ گدددچ

پالسترشده، تخته سنگ گچی، کف های دارای حرارت از کف، و سطوح رندگ  

 شده استفاده نکنید. لطفا برای گرفتن راهکار با خدمات فنی مشاوره کنید.



 

 
 هفته برای خشک شدن پالستر یا بتون صبر کنید. 6اقل بانید. قبل از کاشی کاری، حدسکاشی را روی زیر الیه یا بتون تازه نچ 

  درصدی در مسیر فاضالب  روی کف ایجاد کرد. 3روی تراس ها، مناطق خیس، و محل های مشابه باید یک شیب 

  زمان باز برایCERMIPOOL 30 شک، باد شددید و  دقیقه است. زمان باز برای استفاده در شرایط نامناسب )به دلیل باال بودن دمای محیط، هوای خ

نصب روی زیرالیه های پرمنفذ( کوتاهتر خواهد شدد. بده همدین دلیدل بایدد خیسدی روی سدطح چسدب را بدا لمدس آن در مراحدل اولیده زدن چسدب امتحدان               

سدطح چسدب،   کرد. اگر چسب به انگشتان نچسبد به این معناست که زمان باز منقضی شده است. در چنین مواردی، دیگر نمی توان بعدد از خدیس کدردن    

کددار نصددب را انجددام داد. چسددب خشددک شددده را بایددد از روی سددطح پدداک کددرد و دوبدداره آن را چسددب زد. زمددان بدداز ممکددن اسددت در دماهددای پددایین تددر،    

 طوالنی تر و یا در رطوبت شدید یا هنگام کاشی کاری روی سطوح عایق دار یا غیرقابل نفوذ، کوتاه تر باشد.

 یی های جزئی در اثر تغییرات دما، رطوبت و بارهدای مکدانیکی و حرارتدی را روی سدطح و زیدر الیده فدراهم مدی کندد.         اتصاالت انبساطی امکان جابجا 

متناسب با سیسدتم هدای انتقدال حدرارت و عدایق بنددی، کدف هدای در معدرض بدار ترافیکدی و عبدور و مدرور زیداد، پهندای فضدای                  باید اتصاالت انبساطی

سایر مصالح در امتداد گوشه هدای داخلدی، اتصداالت موجدود و در جاهدایی کده ندوع مصدالح زمینده متفداوت اسدت،            در قسمت اتصال کاشی با موردنظر، 

 اتصداالت انبسداطی  متر با توجه به سایز و نوع کاشی(.  1قسمت در  1. فضاهای دارای کاشی های سایز بزرگ را باید قسمت بندی کرد )هر تهیه شوند

 های مناسب، عایق کرد.باید با پروفیل ها  یا ماستیک  را

  ساعت از نور مستقیم خورشید، یخ زدگی و بارندگی محافظت شود. 21نواحی کاشی کاری شده باید حداقل تا 

  کیلوگرم بیشتر باشد. 30هنگام کاشی کاری روی دیوارها، وزن کاشی ها در هر مترمربع نباید از 

  2سایزcm  300 (2cm  20*00 تا )2cm  900 (2cm  30*30کا )       متدر باشدد. بدرای کاشدی      1شی های پورسدلین در کاشدی کداری نمدا نبایدد بیشدتر از

 های بزرگتر در ارتفاعات بلندتر لطفا با پشتیبانی فنی مشاوره کنید. 

 شرایط خاص 

   .برای نصب روی سطوح غیرقابل نفوذ، مانند کاشی های قبلی، باید سطح را آستر زدCERMIFILM PLUS  یه می شود.به عنوان پرایمر، توص 

  این برای کاشی کاری روی زیرالیه های سنگ گچی در فضاهای داخلی، حتی اگر باCERMIFILM .آستر شده باشند نیز قابل استفاده است 

       ( .ابتددددا ضددددآب کدددردن توصدددیه مدددی شدددود )...پدددیش از کاشدددی کددداری محدددل هدددای خدددیس ) حمدددام وCERMICRYL ،CERMIPROOF SS یدددا ،

CERMIPROOF FF.) 

 شدن عملکرد فنی چسب، توصیه می شود از  برای بهترCERMILATEX  واحدد   0واحدد آب و   2واحدد آب،   3استفاده شود )به جای  3به  0با نسبت

CERMILATEX  .)با هم مخلوط شود 

 پوشش

 ( 2مقدار پوشش تقریبیkg/m.با توجه به سطح مورد استفاده، سایز کاشی و نوع ماله می تواند متفاوت باشد ) 

 

 بسته بندی

  20کیسه های کرافت ( کیسه/  11کیلوگرمیkg0200 )روی هر پالت 

 ارداری و زمان ماندگاریانب

  مداه از تداریخ تولیدد اسدت. تداریخ تولیدد و        02درجه سدانتیگراد، زمدان مانددگاری     0برای انبار کردن کیسه های باز نشده در هوای خشک و خنک باالی

 عدد شارژ روی بسته بندی درج شده است.

          کیسددددددددددددددده را  00ر محصددددددددددددددوالت را نبایددددددددددددددد در انبارهددددددددددددددای مرطددددددددددددددوب یددددددددددددددا غرقددددددددددددددداب شددددددددددددددده نگهددددددددددددددداری کددددددددددددددرد. حددددددددددددددداکث 

 می توان برای انبار کردن روی هم قرار داد.

 .در صورت عدم استفاده از کیسه های باز شده، باید در آنها ر محکم بست تا در مجاورت هوا قرار نگیرد 

 بهداشت و ایمنی

  پزشکی کمک گرفتده شدود. بعدد از تمداس     خارش چشم و پوست در اثر تماس با سیمان. در صورت تماس با چشم سریع با آب فراوان شسته و از امداد

 با پوست، سریع با مقدار زیادی آب و صابون شستشو داده شود.

 .از لباس، دستکش و محافظ چشم/ صورت مناسب استفاده شود 

 .محصول نباید استنشاق شود. در صورت لزوم می توان از ماسک گرد و خاک استفاده کرد 

 ه شود.محصول باید دور از دسترس اطفال نگه داشت 

 

هدای درج  در مرحله تولید، کنترل های اولیه محصول ما انجام شده است. ما ثبات کیفیت محصدوالتمان را تضدمین مدی کندیم. همدۀ توصدیه هدا و دسدتورالعمل         توجه: 

شدده اندد، بدا مدا تمداس بگیریدد. حدق        شده در برگه اطالعات فنی به طور کلی بر اساس تجربیات ما است. لطفًا برای سطوح خاصی که در برگه اطالعات فنی لحاظ ن

لددی بده روزرسدانی اطالعددات ایدن برگدده، بددون اعددالن قبلدی، در صددورت ضدرورت هددای فندی، بدرای شددرکت مدا محفددوظ اسدت. ایددن کاتدالوگ جدیددد بده نسددخه هدای قب              

 ارجحیت دارد.

 

 روش استفاده پوشش دهی سایز ماله

U6 (6*6*6) mm 3-4 kg 

5-6 kg 

 چسبندگی تکی

 چسبندگی دوبل

U9(9*9*9) mm 4-5 kg 

6-8 kg 

 چسبندگی تکی

 چسبندگی دوبل

U10(8*10*20) mm 6-8 kg 

7-9 kg 

 چسبندگی تکی

 چسبندگی دوبل



 

 
CERMIFIX HP 

 چسب کاشی ترکیب شده و آماده قوی و انعطاف پذیر

 ا و تخته های سنگ گچدی، تختده هدای سدیمانی و     کاشی کاری عالی پالستره

 بتون پیش ریخته

 عالی برای همه نوع کاشی پورسلین، سنگهای طبیعی و مرمر 

 کاشی کاری سریع و آسان برای بازسازی و مرمت 

 کاربرد عالی بدون لغزش برای کاشی کاری دیوارها 

     انعطدداف پددذیری بدداال و مقدداوم نسددبت بدده یددخ زدگددی، رطوبددت و شددوک هددای

 رتیحرا

 معرفی

     چسب کاشی قوی، انعطاف پذیر از پیش ترکیب شده با پایده اکریلیدک پخدش

شونده با چسنبدگی تقویت شده برای نصب کاشی های کوچک تا بزرگ )تدا  

سانتیمتر( سرامیکی، کاشی های پورسلین، موزائیک های شیشده  >30*60

ق ای، سنگ های طبیعی، تراورتن، مرمر،  تراکوتا، و صفحات دارای عای

حرارتدددی و آجدددر بدددر روی کدددف و دیوار.بددده خصدددوص بدددرای نصدددب روی  

زیرالیه های پرمنفذ عالی اسدت. غیرلغزندده بده دلیدل خاصدیت روان شددنی.       

 افزایش زمان باز برای کاشی کاری آسان و سریع.

 مکان مورد استفاده

مناسب برای نصب های عمودی و افقی در فضاهای داخلی و بیرونی. ایدده  

هددای خددیس )حمددام هددا و ...(. مناسددب بدده خصددوص بددرای     آل بددرای  محددیط

پالسترها و تخته های سنگ گچی، تخته های سیمانی و بتون پدیش ریختده و   

تخته های چوبی. مناسب برای سطوح رنگ شده یا دارای کاشدی هدای قبلدی    

 درصد.  3با نرخ جذب آب بیشتر از 

 مشخصات  

با پایده رزیدن سدینتتیک ،    محتویات: پرکننده ها و چسباننده های پخش شونده 

 افزودنی هایی برای افزایش انعطاف پذیری و تقویت چسبندگی

 نوع: خمیر از پیش آماده شده

 رنگ: سفید

 گرم بر سانتیمترمکعب 3/0چگالی: 

 ویژگیهای کاربردی

 نسبت ترکیب: از پیش آماده شده

 دقیقه 20زمان باز: 

 یگراددرجه سانت 30تا  0دمای مورد نیاز به هنگام کار: 

 دقیقه 20زمان تطبیق: 

 %90فضای پوشش یافته زیر کاشی: حداقل 

سدداعت  )بددرای ترافیددک رفددت و آمدددی سددبک(     21زمددان چسددبیدن: حددداقل  

 )زمان با توجه به میزان منافذ زیرالیه، متغیر است(.

ساعت برای اسدتفاده عمدودی و افقدی )زمدان      21زمان مالت ریزی: حداقل 

 یرالیه، متغیر است(.با توجه به میزان منافذ ز

رطوبدددت  %00درجددده سدددانتیگراد،   23روز ) 21زمدددان چسدددبیدن نهدددایی:  

 نسبی(

 عملکرد فنی

 قدرت کشش

 ≤ MPa(N/mm 21.0 (روز:  01بعد از 
 ≤ MPa(N/mm 21.0 (ماندن در معرض حرارت: 
 ≤ MPa(N/mm 20.5 (ماندن در معرض آب: 

 ≥  mm 0.5شکاف: 
 انعطاف پذیری: عالی

 به مواد قلیایی: محدودمقاوم نسبت 

 + درجه سانتیگراد20تا  -30مقاوم نسبت به شوک های حرارتی: 

 مقاوم نسبت به رطوبت: خوب

 استاندارد مرجع

TS EN 12004/ D2T class 

 سطوح مورد استفاده

  .مناسب برای پالسترها و زیرالیه های سیمانی، بتونی، الواری و سنگ گچی 

 آماده سازی سطح   

 د برای یک چسبندگی مناسب، حتمًا تمیز باشد. سطوح باید تمیز و زیر الیه بای

عددداری از گدددرد و خددداک، آلدددودگی، چربدددی یدددا هدددر ندددوع مدددانع دیگدددری بدددرای   

بعد از سفت شدن صیقلی شدن سطوح و الیه سطحی )بتدون و   چسبندگی باشد.

 غیره( باید تمیز کاری انجام شود.  

 یلی خشک یا خیس نباشد.زیر الیه باید کامل، تمیز، یکنواخت بوده و خ 

  زیر الیه های پر منفذ را باید پیش از نصب کاشی، باCERMIFILM   آمداده

 سازی کرد.

       بددا سددطوح غیرقابددل نفددوذ را بایددد پددیش از نصددب کاشددیCERMIFILM 

PLUS .آماده سازی کرد 

      سطوحی که در معرض نور مستقیم خورشید هستند و دمدای سدطح آنهدا بداالی
c35° وب کردن خنک شوند.است باید با مرط 

 CERMIFIX HP   .عمیدق تدرین نقطده مدورد     یک ماده هم سطح کننده نیسدت

بدرای انحدراف بیشدتر، سدطح      بیشدتر باشدد.   7mmمتر طول نبایدد از   2نظر با 

  CERMIFLOOR 4-30یددا  CERMIMORTAR 3-20را بایددد بددا 

 یکدست کرد.و صاف 

   از چسدبCERMISOL        ای ضددخیم بایدد بدرای کدف هددایی کده نیداز بده بسدتره

 تری دارند استفاده کرد. 

 ترکیب کردن

 .این چسب از پیش آماده شده و نیازی به ترکیب ندارد 

      خمیددری شددکل اسددت ومسددتقیم بددرروی کاشددی اسددتفاده مددی شددود. از هددیچ نددوع

 افزودنی )آب، التکس و ...( برای خمیرهای از پیش آماده شده استفاده نکنید. 

 شرایط استفاده

   درجدده سددانتیگراد اسددتفاده 30+ تدا  0ای محیطددی بددین  ایدن چسددب بایددد در دمد +

 شود.

  درجه سانتیگراد باشد و احتمال خطدر  0دمای سطح مورد استفاده باید باالی +

 یخ زدگی وجود نداشته باشد.

      استفاده روی سطوح بسیار گرم و در هوای آفتابی یدا هنگدام وزش بداد توصدیه

 نمی شود.

 کاربرد

  سدب بدرای بسدتر کدار، از مالده مناسدب بدرای        برای به دست آمدن ضدخامت منا

، چسب را باید به پشت 33*33 < چسب استفاده کنید )برای کاشی های سایز 

برای نصب کاشی های متوسدط تدا بدزرگ، بدرای سدهولت کدار       کاشی هم زد(. 

یددا مالدده هددای مخصددوص سددنگ مرمددر توصددیه مددی     U9 ،U10از مالدده هددای 

 شود.

 ب نصب شده و با یک چرخش کوچدک یدا   کاشی ها باید در حین زمان باز چس

لغزاندددن فشددار داده شددوند تددا کدداماًل بچسددبند. روی کاشددی بایددد بددا یددک چکددش        

پالستیکی به آرامی ضربه زد تدا چسدب کداماًل زیدر آن پخدش شدده و بده خدوبی         

بچسددبد. یکددی از کاشددی هددا را بدده عنددوان نموندده امتحددان کنیددد تددا مطمددئن شددوید    

 چسبندگی کافی وجود دارد.

  با یک پارچه یا اسفنم مرطوب، چسب اضافی را پیش از خشدک شددن از   باید

 روی کاشی ها و اتصاالت پاک کرد.

  ساعت بعد  از زدن چسب انجام شود. 21مالت ریزی باید 

  



 

 
  صورت مشاهده هرگونه ذره گرد، کلوخی یا سخت در یک کیسه تازه باز شده، از آن محصول استفاده نکنید.در 

  آب اضافه نکنید از آنچه که روی بسته بندی محصول یا دفترچه اطالعات فنی آن درج شده،بیشتر یا کمتر. 

 آب اضافه نکنیددیگر به آن  وقتی مخلوط آماده شد. 

  درصد( یا سطوح فلدزی،   3چسب را مستقیما روی کاشی های سرامیکی قبلی )برای نصب کاشی هایی با نرخ جذب آب کمتر ازPVC     هوادیدده،  ، پالسدتیکی یدا بتدون

 بتون پیش ریخته استفاده نکنید. لطفا برای گرفتن راهکار با خدمات فنی مشاوره کنید.

 هفته برای خشک شدن پالستر یا بتون صبر کنید. 6بانید. قبل از کاشی کاری، حداقل سکاشی را روی زیر الیه یا بتون تازه نچ 

  .برای مکانهای تحت فشار دائمی آب )استخرها، مخازن آب( مناسب نیست.از آن برای کاشی کاری کف های فضای بیرونی استفاده نکنید 

  درصدی در مسیر فاضالب  روی کف ایجاد کرد. 3در مناطق خیس باید یک شیب 

  زمان باز برایCERMIFIX HP 20  د و نصدب روی  دقیقه است. زمان باز برای استفاده در شرایط نامناسب )به دلیل باال بودن دمای محیط، هوای خشک، باد شددی

چسدب بده انگشدتان    زیرالیه های پرمنفذ( کوتاهتر خواهد شد. به همین دلیل باید خیسی روی سطح چسب را بدا لمدس آن در مراحدل اولیده زدن چسدب امتحدان کدرد. اگدر         

ر نصدب را انجدام داد. چسدب خشدک شدده      نچسبد به این معناست که زمان باز منقضی شده است. در چنین مواردی، دیگر نمی توان بعد از خیس کردن سطح چسب، کا

کاشدی کداری روی    را باید از روی سطح پاک کرد و دوباره آن را چسب زد. زمان باز ممکن است در دماهای پدایین تدر، طدوالنی تدر و یدا در رطوبدت شددید یدا هنگدام         

 سطوح عایق دار یا غیرقابل نفوذ، کوتاه تر باشد.

 اتصدداالت  در اثددر تغییددرات دمددا، رطوبددت و بارهددای مکددانیکی و حرارتددی را روی سددطح و زیددر الیدده فددراهم مددی کنددد.  اتصدداالت انبسدداطی امکددان جابجددایی هددای جزئددی

در قسدمت اتصدال   متناسب با سیستم های انتقال حرارت و عایق بندی، کف های در معرض بار ترافیکی و عبور و مرور زیاد، پهنای فضدای مدوردنظر،    باید انبساطی

. فضداهای دارای کاشدی هدای سدایز     در امتداد گوشه های داخلی، اتصاالت موجود و در جاهایی که نوع مصالح زمینده متفداوت اسدت، تهیده شدوند     کاشی با سایر مصالح 

 عایق کرد.باید با پروفیل ها  یا ماستیک های مناسب،  را اتصاالت انبساطیمتر با توجه به سایز و نوع کاشی(.  1قسمت در  1بزرگ را باید قسمت بندی کرد )هر 

  ساعت از نور مستقیم خورشید، یخ زدگی و بارندگی محافظت شود. 21نواحی کاشی کاری شده باید حداقل تا 

  کیلوگرم بیشتر باشد. 30هنگام کاشی کاری روی دیوارها، وزن کاشی ها در هر مترمربع نباید از 

  2سایزcm  300 (2cm  20*00 تا )2cm  900 (2cm  30*30کاشی های پورس ) متر باشد. بدرای کاشدی هدای بزرگتدر در      1لین در کاشی کاری نما نباید بیشتر از

 ارتفاعات بلندتر لطفا با پشتیبانی فنی مشاوره کنید. 

 شرایط خاص 

   .برای نصب روی سطوح غیرقابل نفوذ، مانند کاشی های قبلی، باید سطح را آستر زدCERMIFILM PLUS        .بدرای کاشدی   به عندوان پرایمدر، توصدیه مدی شدود(

 درصد، پرایمر الزم نیست(. 3های دارای نرخ جذب آب بیشتر از 

 .این برای کاشی کاری روی سطوح بتون هوادیده ، بعد از استفاده از پرایمر به شرح فوق، قابل استفاده است 

 ( .ابتدا ضدآب کردن توصیه می شود )...حمام و ( پیش از کاشی کاری محل های خیسCERMICRYL ،CERMIPROOF SS یا ،CERMIPROOF FF.) 

 پوشش

 ( 2مقدار پوشش تقریبیkg/m.با توجه به سطح مورد استفاده، سایز کاشی و نوع ماله می تواند متفاوت باشد ) 

 

 بسته بندی

  00گالن های پالستیکی ( قوطی/  11کیلوگرمیkg220 )روی هر پالت 

  کیلوگرمی 0گالن های پالستیکی 

 انبارداری و زمان ماندگاری

  اریخ تولید است. تداریخ تولیدد و عددد شدارژ روی     ماه از ت 02درجه سانتیگراد، زمان ماندگاری  0برای انبار کردن گالن های باز نشده در هوای خشک و خنک باالی

 بسته بندی درج شده است.

       گددددددددددددددددددالن را  00محصددددددددددددددددددوالت را نبایددددددددددددددددددد در انبارهددددددددددددددددددای مرطددددددددددددددددددوب یددددددددددددددددددا غرقدددددددددددددددددداب شددددددددددددددددددده نگهددددددددددددددددددداری کددددددددددددددددددرد. حددددددددددددددددددداکثر 

 می توان برای انبار کردن روی هم قرار داد.

  در مجاورت هوا قرار نگیرد.در صورت عدم استفاده از گالن های باز شده، باید در آنها را محکم بست تا 

 بهداشت و ایمنی

   بدا پوسدت، سدریع    خارش چشم و پوست در اثر تماس با سیمان. در صورت تماس با چشم سریع با آب فراوان شسته و از امداد پزشکی کمک گرفته شود. بعد از تمداس

 با مقدار زیادی آب و صابون شستشو داده شود.

 ناسب استفاده شود.از لباس، دستکش و محافظ چشم/ صورت م 

 .محصول نباید استنشاق شود. در صورت لزوم می توان از ماسک گرد و خاک استفاده کرد 

 .محصول باید دور از دسترس اطفال نگه داشته شود 

ا و دسدتورالعمل هدای درج شدده در برگده     در مرحله تولید، کنترل های اولیه محصول ما انجام شده است. ما ثبات کیفیت محصدوالتمان را تضدمین مدی کندیم. همدۀ توصدیه هد       توجه: 

حدق بده روزرسدانی اطالعدات ایدن      اطالعات فنی به طور کلی بر اساس تجربیات ما است. لطفًا برای سطوح خاصی که در برگه اطالعات فنی لحاظ نشده اند، با ما تماس بگیرید. 

 این کاتالوگ جدید به نسخه های قبلی ارجحیت دارد. برگه، بدون اعالن قبلی، در صورت ضرورت های فنی، برای شرکت ما محفوظ است.

 روش استفاده پوشش دهی سایز ماله

V5 (5*5) mm 
2 kg/ mm2 

3  kg/ mm2 

 چسبندگی تکی

 چسبندگی دوبل

V6 (6*6) mm 
2.5  kg/ mm2 

3.5  kg/ mm2 

 چسبندگی تکی

 چسبندگی دوبل



 

 
CERMIJOINT 0-3 FLEX 

 مالت قابل انعطاف

 مقاوم نسبت به یخ زدگی، رطوبت و شوک های حرارتی 

  مقاوم نسبت بهUV   و شرایط آب و هوای فضاهای بیرونی 

 مناسب برای مالت ریزی کاشی شیشه ای و استفاده روی موزائیک 

   کاشددی روی کددف هددای دارای سیسددتم حددرارت از کددف و   مناسددب بددرای نصددب

 زیرالیه های کم منفذ مانند کاشی های سرامیکی از قبل نصب شده

       افزایش آب گریزی و راحت تمیز شدن. ایدده آل بدرای اسدتخرها، تدراس هدا، و

 فضاهای خیس

 معرفی

           مالت دانه ریدز خمیدری بدا پایده سدیمان، انعطداف پدذیری و آب گریدزی تقویدت

کاشی های سرامیکی، کاشی هدای پورسدلین، کاشدی     mm3ی بندهای شده، برا

ها و موزائیک های شیشه ای، سنگهای طبیعی، تراورتن، مرمدر، تراکوتدا. بدا    

حددداقل مقدددار جمددع شدددگی کدده آن را غیرقابددل تددرک خددوردن مددی کنددد. کددامال       

رنگی و سهولت و سرعت در مالت ریزی. به علت ترکیب دانده ریدزش مدانع    

 سطح کاشی می شود. خراشیده شدن

 مکان مورد استفاده

    مناسددب بددرای نصددب هددای عمددودی و افقددی در فضدداهای داخلددی و بیرونددی. بدده

دلیل افزایش آب گریزی ایده آل برای استخرها، تدراس هدا، و فضداهای خدیس.     

به خصوص مناسب برای نصب کاشی روی کدف هدای دارای سیسدتم حدرارت     

پدذیری بداال. بده خصدوص مناسدب      از کف وکف های وسدیع بدا قابلیدت انعطداف     

 برای نصب کاشی گرانیت، کاشی اصالح شده، و کاشی شیشه ای.

 مشخصات  

محتویات: سیمان با کیفیت، افزودنی هایی برای افزایش انعطداف پدذیری و آب   

 گریزی، مواد پرکننده ریزدانه

 نوع: پودری

 رنگ: رنگ های داخل فهرست

 گرم بر سانتیمترمکعب 1/0چگالی: 

 ای کاربردیویژگیه

 کیلوگرم پودر 20لیتر آب/  2/2تا  1/6نسبت ترکیب: 

 ساعت 0مدت زمان مصرف در ظرف سر باز: 

 درجه سانتیگراد 30تا  0دمای مورد نیاز به هنگام کار: 

 mm 3-0پهنای بند: 

 زمان مالت ریزی: طبق دستورالعمل برگه مشخصات فنی چسب  

 ک رفت و آمدی سبک(ساعت  )برای ترافی 21زمان چسبیدن: حداقل 

 رطوبت نسبی( %00درجه سانتیگراد،  23روز ) 21زمان چسبیدن نهایی: 

 عملکرد فنی

 > gr 2دقیقه(:  30جذب آب)بعد از 
 > gr 0دقیقه(:  210جذب آب)بعد از 

 مقاومت نسبت به رطوبت: عالی

 مقاومت نسبت به مواد قلیایی: عالی

 ( <Ph 3ید هایمقاومت نسبت به مواد اسیدی: خوب ) برای اس

 + درجه سانتیگراد20تا  -30مقاوم نسبت به دما: 

 ≤  23.5MPa(N/mm (قدرت خمیدگی:
 ≤ 23.5MPa(N/mm (ذوب(:  -قدرت خمیدگی )چرخه انجماد

 ≤ 215MPa(N/mm (قدرت فشردگی: 
 ≤  215MPa(N/mm (ذوب(: -قدرت فشردگی)چرخه انجماد

>     3mmقدرت خراشیدگی:  1000 

> جمع شدگی:  2  mm/m 

 استاندارد مرجع

EN 13888/ CG2 class 

 آماده سازی سطح   

       .رنددگ مددالت  مددالت ریددزی را بایددد بعددد از زدن و خشددک شدددن چسددب انجددام داد

 ممکن است باعی رنگی شدن محتوای سیمانی چسب و رنگ آن بشود.

  زیر الیده بایدد بدرای یدک چسدبندگی مناسدب، حتمدًا تمیدز باشدد. سدطوح بایدد            بندها و

عدداری از گددرد و خدداک، آلددودگی، چربددی یددا هددر نددوع مددانع دیگددری بددرای      تمیددز و

  چسبندگی باشد.

       سددطوحی کدده در معددرض نددور مسددتقیم خورشددید هسددتند و دمددای سددطح آنهددا بدداالی
c35°    اسددت بایددد بددا مرطددوب کددردن خنددک شددوند. در غیددر اینصددورت جمددع شدددگی

 اهد شد. زودهنگام باعی ایجاد ترکهای ناشی از تبخیر سریع آب ترکیب خو

 ترکیب کردن 

 1/6  کیلدوگرم پدودر    20را به تدریم ، به درصد(  36تا  31)تمیز لیتر آب  2/2تا

اضافه کرده و به هم بزنید تا صاف و یکدست شود. توصیه می شود بدرای ترکیدب   

 بهتر، از دور کند یک دریل برقی برای هم زدن استفاده شود.

 اله، نریزد.این خمیر باید به حدی رقیق باشد که از م 

  ،دقیقه استراحت داده شود و هنگدام اسدتفاده دوبداره هدم      0خمیر باید پیش از استفاده

 .زده شود

      )برای مایع تر کردن یا بیشتر کردن عمر خمیر در ظرف سدر بداز )زمدان اسدتفاده

 آب بیشتر اضافه نکنید.

 شرایط استفاده

   یگراد استفاده شود.+ درجه سانت30+ تا 0این مالت باید در دمای محیطی بین 

  درجه سانتیگراد باشدد و احتمدال خطدر یدخ     0دمای سطح مورد استفاده باید باالی +

 زدگی وجود نداشته باشد.

     استفاده روی سطوح بسیار گرم و در هوای آفتابی یا هنگام وزش بداد توصدیه نمدی

 شود.

 کاربرد

 که هیچ جای خدالی  بندها را باید با یک ماله مناسب کامال با مالت پر کرد به طوری

بددداقی نماندددد. در یدددک زمدددان روی قسدددمت کدددوچکی کدددار کنیدددد. مدددالت اضدددافی را    

درجده( پدیش از خشدک     10بالفاصله بدا مالده پالسدتیکی و بده صدورت زاویده دار )      

شدن از روی کاشی پاک کنید. اگر اینکار به مدوازات کاشدی هدا انجدام شدود ممکدن       

ح مالت پاک شود. همیشه مدالت  است مالت داخل بندها هم به علت تغییرشکل سط

 ریزی را در جهت خود کاشی ها انجام دهید.  

    زمان پاک کردن مالت اضافی از روی سطح کاشی زمانی است که مدالت شدروع

دقیقده اسدت امدا بدا توجده بده        00-00به خشک شددن مدی کندد. در شدرایط معمدولی،      

تدوان بدا دسدت    زمان دقیدق را مدی   شرایط محیط )دما، رطوبت، و ...( متغیر است. 

زدن به مالت تعیین کرد. وقتی مالت خیلی کم به دست بچسبد، به این معناست کده  

 و مرحله تمیزکاری باید بالفاصله شروع شود. در حال خشک شدن است

            تمیز کردن و آبکشی بایدد بدا یدک اسدفنم خدیس انجدام شدود. از آب تمیدز غیدر گچدی

 (°45)را به صدورت زاویده دار    اسفنم برای خیس کردن پد و اسفنم استفاده شود.

یا دورانی حرکت دهید تا تغییر شکل ایجاد نشود. اینکار را ادامه دهید تدا مالتهدای   

باعدی مدی    اسدتفاده بدیش از حدد از آب بدرای تمیدز کدردن       اضافی کاماًل پداک شدوند.  

شددود تددا مددالت ضددعیف شددود و حفددره هددا و داندده هددایی روی سددطح مددالت بدده وجددود  

 یر کند و تیره تر از آنچه که هست به نظر بیاید.بیاید، رنگ آن تغی

        تمیددز کددردن نهددایی اضددافه هددای مددالت را هنگددام خشددک شدددن )یددک روز بعددد از

خشک شدن( انجام دهیدد. کاشدی هدا را بایدد بعدد از تمیدز کدردن، بصدورت دوراندی          

 پاک کرد و صیقل داد. 

  ،بعدد کاشدی را   روز صبر کنیدد و   00در صورتیکه لکه یا مالت اضافی باقی ماند

آغشته کنید تا این بقایا شل شدده و از روی کاشدی    CERMINETبا شوینده کاشی 

 پاک شوند.

 

 



 

 
 احتیاطات قبلی

 .در صورت مشاهده هرگونه ذره گرد، کلوخی یا سخت در یک کیسه تازه باز شده، از آن محصول استفاده نکنید 

 باعی مدی شدود تدا مدالت ضدعیف شدود و حفدره هدا و دانده          . چون آب اضافه نکنید فترچه اطالعات فنی آن درج شده،بیشتر یا کمتر از آنچه که روی بسته بندی محصول یا د

 هایی روی سطح مالت به وجود بیاید، رنگ آن تغییر کند و تیره تر از آنچه که هست به نظر بیاید.

 نظر امتحان کنیدد تدا ببینیدد  کده مدالت ممکدن اسدت چده تداثیراتی روی کاشدی داشدته باشدد.             پیش از اینکه سطح را به مالت آغشته کنید، آن را روی یک نمونه از کاشی مورد

 توصیه می شود  برای عملکرد مطلوب از یک عایق مناسب استفاده شود.    

       فدراهم مدی کندد. اتصداالت انبسداطی      اتصاالت انبساطی امکان جابجایی های جزئی در اثر تغییرات دما، رطوبت و بارهای مکدانیکی و حرارتدی را روی سدطح و زیدر الیده

شدوند. همدانطور کده در     باید در قسمت اتصال کاشی با سایر مصالح در امتداد گوشه های داخلی، اتصاالت موجود و در جاهایی که نوع مصالح زمینده متفداوت اسدت، تهیده    

 مختلفدی جدذب مدی کنندد و در نتیجده مدانع تغییدر شدکل کدف یدا پوشدش میشدوند.            باال گفته شد، اتصاالت انبساطی فشارهای وارد شده بدین مصدالح متفداوت را بدا ظرفیدت هدای       

متناسدب بدا    بایدد  اتصداالت انبسداطی  مناسب نیسدتند.   اتصاالت انبساطیمالت های سیمانی برای  باید با پروفیل ها  یا ماستیک های مناسب، عایق کرد. را اتصاالت انبساطی

در قسدمت اتصدال کاشدی بدا سدایر مصدالح در       ی در معرض بار ترافیکی و عبور و مدرور زیداد، پهندای فضدای مدوردنظر،      سیستم های انتقال حرارت و عایق بندی، کف ها

. فضاهای دارای کاشی های سایز بدزرگ را بایدد قسدمت بنددی کدرد      امتداد گوشه های داخلی، اتصاالت موجود و در جاهایی که نوع مصالح زمینه متفاوت است، تهیه شوند

مدالت هدا بدرای اتصداالت انبسداطی       باید با پروفیل هدا  یدا ماسدتیک هدای مناسدب، عدایق کدرد.        را اتصاالت انبساطیمتر با توجه به سایز و نوع کاشی(.  1 قسمت در 1)هر 

 مناسب نیستند.

  ساعت از نور مستقیم خورشید، یخ زدگی و بارندگی محافظت شود. 21نواحی مالت ریزی شده باید حداقل تا 

 پیش از کاشی کاری محدل هدای خدیس ) حمدام و...( ابتددا ضددآب کدردن توصدیه مدی شدود           ی آب گریزی را افزایش می دهند اما کامال غیرقابل نفوذ نیستند. مالت های سیمان

(CERMICRYL ،CERMIPROOF SS یا ،CERMIPROOF FF.) 

 شرایط خاص 

         بدددرای بهتدددر شددددن عملکدددرد فندددی چسدددب، توصدددیه مدددی شدددود ازCERMILATEX   واحدددد  0واحدددد آب و  2واحدددد آب،  3اسدددتفاده شدددود )بددده جدددای     3ه بددد 0بدددا نسدددبت

CERMILATEX  .)با هم مخلوط شود 
 پوشش

 ( 2مقدار پوشش تقریبیkg/m         با توجه به سایز و ضخامت کاشی و پهنای بند می تواند متفاوت باشد. فرمول ذیل یک فرمدول نظدری اسدت.  بده مقددار پوشدش محاسدبه شدده )

 ر طول استفاده اضافه کرد.برای هدررفت د  %00باید 

 A+B)*C*D*E/(A*B)( پوشش مالت =)2kg/m ) 

 A( طول کاشی :mm) 

 B( عرض کاشی :mm) 

 C( ضخامت کاشی :mm) 

 D( پهنای بند :mm) 

 E( 1/0: ضریب چگالی) 

 (kg/m2 *پوشش) (mmپهنای بند ) (mmضخامت ) سایز کاشی

00*00(cm) 6 3 000/0 

20*20(cm) 2 3 300/0 

33*20(cm) 1 3 200/0 

30*30(cm) 2 3 200/0 

 *مقدار مصرف نمونه

 بسته بندی

  20کیسه های کرافت ( کیسه/  60کیلوگرمیkg0200 )روی هر پالت 

  00کیسه های کرافت ( کیسه/  000کیلوگرمیkg0000 )روی هر پالت 

  0کیسه های پلی اتیلنی ( کیلوگرمی/  20جعبه  36کیلوگرمیkg220 )روی هر پالت 

 ی و زمان ماندگاریانباردار

  ماه از تاریخ تولید است. تاریخ تولید و عدد شارژ روی بسدته   02درجه سانتیگراد، زمان ماندگاری  0برای انبار کردن کیسه های باز نشده در هوای خشک و خنک باالی

 بندی درج شده است.

  کیسه را می توان برای انبار کردن روی هم قرار داد. 00محصوالت را نباید در انبارهای مرطوب یا غرقاب شده نگهداری کرد. حداکثر 

 .در صورت عدم استفاده از کیسه های باز شده، باید در آنها ر محکم بست تا در مجاورت هوا قرار نگیرد 

 بهداشت و ایمنی

   کمدک گرفتده شدود. بعدد از تمداس بدا پوسدت، سدریع بدا          خارش چشم و پوست در اثر تماس با سیمان. در صورت تماس با چشم سریع با آب فراوان شسته و از امداد پزشدکی

 مقدار زیادی آب و صابون شستشو داده شود.

 .از لباس، دستکش و محافظ چشم/ صورت مناسب استفاده شود 

 .محصول نباید استنشاق شود. در صورت لزوم می توان از ماسک گرد و خاک استفاده کرد 

 .محصول باید دور از دسترس اطفال نگه داشته شود 

هدای درج شدده در   در مرحله تولید، کنترل های اولیه محصول ما انجام شده است. ما ثبات کیفیت محصوالتمان را تضمین مدی کندیم. همدۀ توصدیه هدا و دسدتورالعمل       توجه: 

، بدا مدا تمداس بگیریدد. حدق بده روزرسدانی        برگه اطالعات فنی به طور کلی بر اساس تجربیات ما است. لطفًا برای سطوح خاصی که در برگه اطالعات فنی لحاظ نشدده اندد  

 رد.اطالعات این برگه، بدون اعالن قبلی، در صورت ضرورت های فنی، برای شرکت ما محفوظ است. این کاتالوگ جدید به نسخه های قبلی ارجحیت دا

  



 

 
 

CERMIJOINT 1-6 EXTRA 

 مالت  

 ایده آل برای انواع کاشی در همه سایزها 

 ک خوردگیبا فرمول غیرقابل تر 

 کامال رنگی و استفاده آسان 

  .افزایش آب گریزی و راحت تمیز شدن 

 معرفی

        مالت خمیری با پایه سدیمان و آب گریدزی تقویدت شدده، بدرای بنددهایmm6-0 

کاشی های سرامیکی، کاشی هدای پورسدلین، کاشدی هدا و موزائیدک هدای شیشده        

دار جمدع شددگی کده    ای، سنگهای طبیعی، تراورتن، مرمر، تراکوتا. با حداقل مقد 

 آن را غیرقابل ترک خوردن می کند. مالت ریزی آسان و سریع.

 مکان مورد استفاده

      مناسب برای نصب های عمودی و افقی در فضاهای داخلدی و بیروندی. بده دلیدل

بدا   افزایش آب گریزی ایده آل برای فضاهای خیس، تراس ها و فضاهای بدزرگ 

 CERMILATEXافزودنی 

 مشخصات  

سددیمان بددا کیفیددت، افزودنددی هددایی بددرای افددزایش آب گریددزی، مددواد        محتویددات:

 پرکننده ریزدانه

 نوع: پودری

 رنگ: رنگ های داخل فهرست

 گرم بر سانتیمترمکعب 1/0چگالی: 

 ویژگیهای کاربردی

 کیلوگرم پودر 20لیتر آب/  1/6تا  6/0نسبت ترکیب: 

 ساعت 0مدت زمان مصرف در ظرف سر باز: 

 درجه سانتیگراد 30تا  0ه هنگام کار: دمای مورد نیاز ب

 mm 6-0پهنای بند: 

 زمان مالت ریزی: طبق دستورالعمل برگه مشخصات فنی چسب  

 ساعت  )برای ترافیک رفت و آمدی سبک( 21زمان چسبیدن: حداقل 

 رطوبت نسبی( %00درجه سانتیگراد،  23روز ) 21زمان چسبیدن نهایی: 

 عملکرد فنی

 > gr 0قه(: دقی 30جذب آب)بعد از 
 > gr 00دقیقه(:  210جذب آب)بعد از 

 مقاومت نسبت به رطوبت: خوب

 مقاومت نسبت به مواد قلیایی: خوب

 ( <Ph 3مقاومت نسبت به مواد اسیدی: خوب ) برای اسید های

 + درجه سانتیگراد20تا  -30مقاوم نسبت به دما: 

 ≤  23.5MPa(N/mm (قدرت خمیدگی:
 ≤ 23.5MPa(N/mm (ذوب(:  -دقدرت خمیدگی )چرخه انجما

 ≤ 215MPa(N/mm (قدرت فشردگی: 
 ≤  215MPa(N/mm (ذوب(: -قدرت فشردگی)چرخه انجماد

>     3mmقدرت خراشیدگی:  2000 

> جمع شدگی:  2  mm/m 

 استاندارد مرجع

EN 13888/ CG1 class 

 آماده سازی سطح   

  .رنددگ مددالت  مددالت ریددزی را بایددد بعددد از زدن و خشددک شدددن چسددب انجددام داد

 ممکن است باعی رنگی شدن محتوای سیمانی چسب و رنگ آن بشود.

  زیر الیه باید برای یک چسبندگی مناسب، حتمدًا تمیدز باشدد. سدطوح بایدد      بندها و

تمیز و عداری از گدرد و خداک، آلدودگی، چربدی یدا هدر ندوع مدانع دیگدری بدرای            

  چسبندگی باشد.

       ند و دمدای سدطح آنهدا بداالی     سطوحی کده در معدرض ندور مسدتقیم خورشدید هسدت
c35°         است باید با مرطوب کدردن خندک شدوند. در غیدر اینصدورت جمدع شددگی

 زودهنگام باعی ایجاد ترکهای ناشی از تبخیر سریع آب ترکیب خواهد شد. 

 ترکیب کردن 

 6/0  کیلدوگرم پدودر    20را به تدریم ، به درصد(  32تا  21)تمیز لیتر آب  1/6تا

بزنید تا صاف و یکدست شود. توصیه می شود بدرای ترکیدب    اضافه کرده و به هم

 بهتر، از دور کند یک دریل برقی برای هم زدن استفاده شود.

 .این خمیر باید به حدی رقیق باشد که از ماله، نریزد 

  ،دقیقه استراحت داده شود و هنگدام اسدتفاده دوبداره هدم      0خمیر باید پیش از استفاده

 .زده شود

 ردن یا بیشتر کردن عمر خمیر در ظرف سدر بداز )زمدان اسدتفاده(     برای مایع تر ک

 آب بیشتر اضافه نکنید.

 شرایط استفاده

   درجه سانتیگراد استفاده شود.30+ تا 0این مالت باید در دمای محیطی بین + 

  درجه سانتیگراد باشدد و احتمدال خطدر یدخ     0دمای سطح مورد استفاده باید باالی +

 .زدگی وجود نداشته باشد

     استفاده روی سطوح بسیار گرم و در هوای آفتابی یا هنگام وزش بداد توصدیه نمدی

 شود.

 کاربرد

   بندها را باید با یک ماله مناسب کامال با مالت پر کرد به طوریکه هیچ جای خدالی

بددداقی نماندددد. در یدددک زمدددان روی قسدددمت کدددوچکی کدددار کنیدددد. مدددالت اضدددافی را    

درجده( پدیش از خشدک     10ت زاویده دار ) بالفاصله بدا مالده پالسدتیکی و بده صدور     

شدن از روی کاشی پاک کنید. اگر اینکار به مدوازات کاشدی هدا انجدام شدود ممکدن       

است مالت داخل بندها هم به علت تغییرشکل سطح مالت پاک شود. همیشه مدالت  

 ریزی را در جهت خود کاشی ها انجام دهید.  

 ی است که مدالت شدروع   زمان پاک کردن مالت اضافی از روی سطح کاشی زمان

دقیقده اسدت امدا بدا توجده بده        00-00به خشک شددن مدی کندد. در شدرایط معمدولی،      

زمان دقیدق را مدی تدوان بدا دسدت      شرایط محیط )دما، رطوبت، و ...( متغیر است. 

زدن به مالت تعیین کرد. وقتی مالت خیلی کم به دست بچسبد، به این معناست کده  

 میزکاری باید بالفاصله شروع شود.و مرحله ت در حال خشک شدن است

            تمیز کردن و آبکشی بایدد بدا یدک اسدفنم خدیس انجدام شدود. از آب تمیدز غیدر گچدی

 (°45)اسفنم را به صدورت زاویده دار    برای خیس کردن پد و اسفنم استفاده شود.

یا دورانی حرکت دهید تا تغییر شکل ایجاد نشود. اینکار را ادامه دهید تدا مالتهدای   

باعدی مدی    اسدتفاده بدیش از حدد از آب بدرای تمیدز کدردن       اماًل پداک شدوند.  اضافی ک

شددود تددا مددالت ضددعیف شددود و حفددره هددا و داندده هددایی روی سددطح مددالت بدده وجددود  

 بیاید، رنگ آن تغییر کند و تیره تر از آنچه که هست به نظر بیاید.

        تمیددز کددردن نهددایی اضددافه هددای مددالت را هنگددام خشددک شدددن )یددک روز بعددد از

شدن( انجام دهیدد. کاشدی هدا را بایدد بعدد از تمیدز کدردن، بصدورت دوراندی           خشک

 پاک کرد و صیقل داد. 

  ،روز صبر کنیدد و بعدد کاشدی را     00در صورتیکه لکه یا مالت اضافی باقی ماند

آغشته کنید تا این بقایا شل شدده و از روی کاشدی    CERMINETبا شوینده کاشی 

 پاک شوند.

 احتیاطات قبلی

 مشدداهده هرگوندده ذره گددرد، کلددوخی یددا سددخت در یددک کیسدده تددازه بدداز    در صددورت

 شده، از آن محصول استفاده نکنید.

          بیشتر یا کمتر از آنچه کده روی بسدته بنددی محصدول یدا دفترچده اطالعدات فندی آن

باعی می شود تا مالت ضعیف شدود و حفدره هدا    . چون آب اضافه نکنید درج شده،

جدود بیایدد، رنددگ آن تغییدر کنددد و تیدره تددر از     و دانده هدایی روی سددطح مدالت بدده و   

 آنچه که هست به نظر بیاید.

       پددیش از اینکدده سددطح را بدده مددالت آغشددته کنیددد، آن را روی یددک نموندده از کاشددی

مدوردنظر امتحددان کنیدد تددا ببینیدد  کدده مددالت ممکدن اسددت چده تدداثیراتی روی کاشددی      

ق مناسدب اسدتفاده   داشته باشد. توصیه می شود  برای عملکرد مطلدوب از یدک عدای   

 شود.

  



 

 
  .مراقب کاشی هایی که سطح نرم دارند و ممکن است خراشیده شوند باشید 

  روز برای خشک شدن مالت صبر کنید. 2در مورد پر کردن آب استخرها بعد از مالت ریزی حداقل 

    زمان انتظار و زمدان مانددگاریCERMIJOINT EXTRA 1-6 mm      دقیقده اسدت کده ممکدن اسدت در دماهدای        00-00و  سداعت  0در ظدرف سدرباز بده ترتیدب

 پایین تر، طوالنی تر و یا در رطوبت شدید یا هنگام کاشی کاری روی سطوح عایق دار یا غیرقابل نفوذ، کوتاه تر باشد.  

  حداقل ضخامت مالت بایدmm3 .باشد. مالتهای نازک تر از این ضعیف و به راحتی متالشی می شوند 

 کان جابجایی هدای جزئدی در اثدر تغییدرات دمدا، رطوبدت و بارهدای مکدانیکی و حرارتدی را روی سدطح و زیدر الیده فدراهم مدی کندد. اتصداالت                 اتصاالت انبساطی ام

 سدت، تهیده شدوند.   انبساطی باید در قسمت اتصال کاشی با سایر مصالح در امتداد گوشه های داخلی، اتصاالت موجود و در جاهایی کده ندوع مصدالح زمینده متفداوت ا     

انع تغییدر شدکل کدف    همانطور که در باال گفته شد، اتصاالت انبساطی فشارهای وارد شده بین مصالح متفاوت را با ظرفیت های مختلفی جذب می کنند و در نتیجه مد 

مناسدب نیسدتند. فضداهای     انبسداطی  اتصداالت مالت های سیمانی برای  باید با پروفیل ها  یا ماستیک های مناسب، عایق کرد. را اتصاالت انبساطی یا پوشش میشوند.

باید با پروفیدل هدا  یدا ماسدتیک      را اتصاالت انبساطیمتر با توجه به سایز و نوع کاشی(.  1قسمت در  1دارای کاشی های سایز بزرگ را باید قسمت بندی کرد )هر 

 مالت ها برای اتصاالت انبساطی مناسب نیستند. های مناسب، عایق کرد.

 ساعت از نور مستقیم خورشید، یخ زدگی و بارندگی محافظت شود. 21ه باید حداقل تا نواحی مالت ریزی شد 

  .پیش از کاشی کاری محل های خیس ) حمام و...( ابتددا ضددآب کدردن توصدیه مدی      مالت های سیمانی آب گریزی را افزایش می دهند اما کامال غیرقابل نفوذ نیستند

 (.CERMIPROOF FF، یا CERMICRYL ،CERMIPROOF SSشود )

 شرایط خاص 

         بددرای بهتددر شدددن عملکددرد فنددی چسددب، توصددیه مددی شددود ازCERMILATEX   واحددد  0واحددد آب و  2واحددد آب،  3اسددتفاده شددود )بدده جددای     3بدده  0بددا نسددبت

CERMILATEX  .)با هم مخلوط شود 
 پوشش

 ( 2مقدار پوشش تقریبیkg/mبا توجه به سایز و ضخامت کاشی و پهنای بند می تواند م )  تفاوت باشد. فرمول ذیل یک فرمول نظری است.  به مقدار پوشش محاسدبه

 برای هدررفت در طول استفاده اضافه کرد.  %00شده باید 

 A+B)*C*D*E/(A*B)( پوشش مالت =)2kg/m ) 

 A( طول کاشی :mm) 

 B( عرض کاشی :mm) 

 C( ضخامت کاشی :mm) 

 D( پهنای بند :mm) 

 E( 1/0: ضریب چگالی) 

 

 (kg/m2 *پوشش) (mmپهنای بند ) (mmخامت )ض سایز کاشی

00*00(cm) 6 3 000/0 

33*33(cm) 1 1 290/0 

20*20(cm) 2 3 300/0 

33*20(cm) 1 3 200/0 

20*20(cm) 2 1 320/0 

30*30(cm) 2 3 200/0 

 *مقدار مصرف نمونه

 بسته بندی

  لت(کیلوگرم روی هر پا 660گالن /  11کیلوگرمی ) 00گالن های پالستیکی 

 انبارداری و زمان ماندگاری 

    مداه از تداریخ تولیدد اسدت. تداریخ تولیدد و عددد شدارژ          02درجده سدانتیگراد، زمدان مانددگاری      0برای انبار کردن گالن های باز نشده در هوای خشک و خندک بداالی

 روی بسته بندی درج شده است.

      گددددددددددددددددددالن را  00د. حددددددددددددددددددداکثر محصدددددددددددددددددوالت را نبایددددددددددددددددددد در انبارهدددددددددددددددددای مرطددددددددددددددددددوب یدددددددددددددددددا غرقدددددددددددددددددداب شدددددددددددددددددده نگهددددددددددددددددددداری کدددددددددددددددددر 

 می توان برای انبار کردن روی هم قرار داد.

 .در صورت عدم استفاده از گالن های باز شده، باید در آنها را محکم بست تا در مجاورت هوا قرار نگیرد 

 بهداشت و ایمنی

        از امدداد پزشدکی کمدک گرفتده شدود. بعدد از تمداس بدا پوسدت،          خارش چشم و پوست در اثر تماس با سیمان. در صورت تماس بدا چشدم سدریع بدا آب فدراوان شسدته و

 سریع با مقدار زیادی آب و صابون شستشو داده شود.

 .از لباس، دستکش و محافظ چشم/ صورت مناسب استفاده شود 

 .محصول نباید استنشاق شود. در صورت لزوم می توان از ماسک گرد و خاک استفاده کرد 

 نگه داشته شود. محصول باید دور از دسترس اطفال 

 

هدای درج  در مرحله تولید، کنترل های اولیه محصول ما انجام شده است. ما ثبات کیفیدت محصدوالتمان را تضدمین مدی کندیم. همدۀ توصدیه هدا و دسدتورالعمل          توجه: 

نی لحاظ نشده اند، با ما تماس بگیرید. حدق بده   شده در برگه اطالعات فنی به طور کلی بر اساس تجربیات ما است. لطفًا برای سطوح خاصی که در برگه اطالعات ف

ارجحیدت  روزرسانی اطالعات این برگه، بدون اعالن قبلی، در صورت ضرورت های فنی، برای شرکت ما محفوظ اسدت. ایدن کاتدالوگ جدیدد بده نسدخه هدای قبلدی         

 دارد.



 

 
CERMIJOINT 2-10 HRC 

 مالت انعطاف پذیر فوری مخصوص استخر

 ا و مناطقی که باید نسبت به موادشیمیایی مقاوم باشند.مناسب برای استخره 

     انعطدداف پددذیری بدداال و مقدداوم نسددبت بدده یددخ زدگددی، رطوبددت و شددوک هددای

 حرارتی

  مقاوم نسبت بهUV   و شرایط آب و هوای فضاهای بیرونی 

    مقاومدددت بددداال در برابدددر خراشدددیدگی، مناسدددب بدددرای کدددف هدددای تحدددت بدددار

 ترافیکی سنگین

 راحت تمیز شدن افزایش آب گریزی و 

 معرفی

  مالت خمیری فوری با پایه سیمان و افزایش مقاومت نسبت به موادشیمیایی

قلیددایی و اسددید هددای ضددعیف و انعطدداف پددذیری و آب گریددزی تقویددت شددده،     

کاشددی هددای سددرامیکی، کاشددی هددای پورسددلین،      mm 00-2بددرای بندددهای  

مرمدر،   کاشی هدا و موزائیدک هدای شیشده ای، سدنگهای طبیعدی، تدراورتن،       

تراکوتا. با حدداقل مقددار جمدع شددگی کده آن را غیرقابدل تدرک خدوردن مدی          

سدداعت  3کنددد. مددالت ریددزی آسددان و سددریع. محددل مددوردنظر، ظددرف مدددت  

 آماده استفاده است.

 مکان مورد استفاده

       مناسب برای نصب های عمودی و افقدی در فضداهای داخلدی و بیروندی. بده

ی فضاهای خیس، تراس هدا و فضداهای   دلیل افزایش آب گریزی ایده آل برا

. به خصوص مناسب بدرای منداطقی کده بایدد نسدبت بده موادشدیمیایی         بزرگ

)قلیدددایی و اسدددید هدددای ضدددعیف( مقددداوم باشدددند مانندددد کدددف هدددای صدددنعتی یدددا   

 آزمایشگاهها. مورد استفاده در مخازن آب شور یا دارای نمک سولفاته

 مشخصات  

ایی بدرای افدزایش آب گریدزی، مدواد     محتویات: سیمان با کیفیت، افزودنی ه

 پرکننده ریزدانه

 نوع: پودری

 رنگ: رنگ های داخل فهرست

 گرم بر سانتیمترمکعب 1/0چگالی: 

 ویژگیهای کاربردی

 کیلوگرم پودر 00لیتر آب/  0/3تا  3/3نسبت ترکیب: 

 دقیقه 10مدت زمان مصرف در ظرف سر باز: 

 جه سانتیگراددر 20تا  00دمای مورد نیاز به هنگام کار: 

 mm 00-2پهنای بند: 

 زمان مالت ریزی: طبق دستورالعمل برگه مشخصات فنی چسب  

 ساعت  )برای ترافیک رفت و آمدی سبک( 3زمان چسبیدن: حداقل 

رطوبدددت  %00درجددده سدددانتیگراد،   23روز ) 21زمدددان چسدددبیدن نهدددایی:  

 نسبی(

 عملکرد فنی

 > gr 2دقیقه(:  30جذب آب)بعد از 
 > gr 0دقیقه(:  210از جذب آب)بعد 

 مقاومت نسبت به رطوبت: عالی

 مقاومت نسبت به مواد قلیایی: عالی

 ( <Ph 3مقاومت نسبت به مواد اسیدی: خوب ) برای اسید های

 + درجه سانتیگراد20تا  -30مقاوم نسبت به دما: 

 ≤  23.5MPa(N/mm (قدرت خمیدگی:
 ≤ 23.5MPa(N/mm( ذوب(:  -قدرت خمیدگی )چرخه انجماد

 ≤ 215MPa(N/mm (قدرت فشردگی: 
 ≤  215MPa(N/mm (ذوب(: -قدرت فشردگی)چرخه انجماد

>     3mmقدرت خراشیدگی:  1000 

> جمع شدگی:  2  mm/m 

 استاندارد مرجع

TS  EN 13888/ CG2 class 

 آماده سازی سطح   

        .رنددگ مددالت ریددزی را بایددد بعددد از زدن و خشددک شدددن چسددب انجددام داد

باعددی رنگددی شدددن محتددوای سددیمانی چسددب و رنددگ آن   مددالت ممکددن اسددت

 بشود.

  زیر الیه باید برای یک چسبندگی مناسب، حتمدًا تمیدز باشدد. سدطوح     بندها و

باید تمیز و عاری از گرد و خاک، آلودگی، چربی یا هر ندوع مدانع دیگدری    

   برای چسبندگی باشد.

     سددطوحی کدده در معددرض نددور مسددتقیم خورشددید هسددتند و دمددای سددطح آنهددا 

اسددت بایدد بددا مرطدوب کددردن خندک شددوند. در غیدر اینصددورت      c25°بداالی  

جمدددع شددددگی زودهنگدددام باعدددی ایجددداد ترکهدددای ناشدددی از تبخیدددر سدددریع آب  

 ترکیب خواهد شد. 

 ترکیب کردن 

 3/3  00را بددده تددددریم ، بددده   درصدددد(  23تدددا  22)تمیدددز لیتدددر آب  0/3تدددا 

دسدت شدود. توصدیه    اضافه کرده و به هم بزنید تا صداف و یک کیلوگرم پودر 

مددی شددود بددرای ترکیددب بهتددر، از دور کنددد یددک دریددل برقددی بددرای هددم زدن   

 استفاده شود.

 .این خمیر باید به حدی رقیق باشد که از ماله، نریزد 

    ،دقیقدده اسددتراحت داده شددود و هنگددام اسددتفاده    0خمیددر بایددد پددیش از اسددتفاده

 .دوباره هم زده شود

     عمدر خمیدر در ظدرف سدر بداز )زمدان       برای مایع تر کردن یدا بیشدتر کدردن

 استفاده( آب بیشتر اضافه نکنید.

 شرایط استفاده

    درجده سدانتیگراد اسدتفاده    20+ تدا  0این مالت باید در دمای محیطی بدین +

 شود.

     درجدده سدانتیگراد باشددد و احتمددال  0دمدای سددطح مدورد اسددتفاده بایددد بداالی +

 خطر یخ زدگی وجود نداشته باشد.

   بسددیار گددرم و در هددوای آفتددابی یددا هنگددام وزش بددداد        اسددتفاده روی سددطوح

 توصیه نمی شود.

 کاربرد

              بندها را باید بدا یدک مالده مناسدب کدامال بدا مدالت پدر کدرد بده طوریکده هدیچ

جای خالی باقی نماند. در یک زمان روی قسمت کدوچکی کدار کنیدد. مدالت     

جده(  در 10اضافی را بالفاصله با ماله پالستیکی و به صدورت زاویده دار )  

پیش از خشک شدن از روی کاشی پاک کنید. اگر اینکار به موازات کاشدی  

ها انجام شود ممکدن اسدت مدالت داخدل بنددها هدم بده علدت تغییرشدکل سدطح           

مددالت پدداک شددود. همیشدده مددالت ریددزی را در جهددت خددود کاشددی هددا انجددام     

 دهید.  

     زمان پاک کردن مالت اضافی از روی سطح کاشی زمانی اسدت کده مدالت

دقیقده اسدت امدا     00-00به خشک شدن می کند. در شرایط معمولی،  شروع

زمدان دقیدق را   با توجه به شرایط محیط )دما، رطوبت، و ...( متغیدر اسدت.   

می توان با دست زدن به مالت تعیین کدرد. وقتدی مدالت خیلدی کدم بده دسدت        

و مرحلده تمیزکداری    بچسبد، به این معناست کده در حدال خشدک شددن اسدت     

 صله شروع شود.باید بالفا

         تمیز کردن و آبکشی باید با یدک اسدفنم خدیس انجدام شدود. از آب تمیدز غیدر

اسددفنم را بدده صددورت   گچددی بددرای خددیس کددردن پددد و اسددفنم اسددتفاده شددود.    

یا دورانی حرکت دهید تا تغییر شکل ایجداد نشدود. اینکدار     (°45)زاویه دار 

تفاده بدیش از حدد از   اسد  را ادامه دهید تدا مالتهدای اضدافی کداماًل پداک شدوند.      

باعی می شود تا مالت ضعیف شود و حفره ها و دانه  آب برای تمیز کردن

هددایی روی سددطح مددالت بدده وجددود بیایددد، رنددگ آن تغییددر کنددد و تیددره تددر از  

 آنچه که هست به نظر بیاید.

         تمیز کردن نهایی اضافه هدای مدالت را هنگدام خشدک شددن )یدک روز بعدد

کاشی ها را بایدد بعدد از تمیدز کدردن، بصدورت      از خشک شدن( انجام دهید. 

 دورانی پاک کرد و صیقل داد.  

     ،روز صددبر کنیددد و بعددد  00در صدورتیکه لکدده یددا مدالت اضددافی بدداقی ماندد

آغشته کنید تدا ایدن بقایدا شدل شدده       CERMINETکاشی را با شوینده کاشی 

 و از روی کاشی پاک شوند.

 



 

 
 احتیاطات قبلی

 ه ذره گرد، کلوخی یا سخت در یک کیسه تازه باز شده، از آن محصول استفاده نکنید.در صورت مشاهده هرگون 

 ،باعی می شود تا مالت ضدعیف شدود و حفدره هدا و دانده      . چون آب اضافه نکنید بیشتر یا کمتر از آنچه که روی بسته بندی محصول یا دفترچه اطالعات فنی آن درج شده

 گ آن تغییر کند و تیره تر از آنچه که هست به نظر بیاید.هایی روی سطح مالت به وجود بیاید، رن

     ی روی کاشدی داشدته باشدد.    پیش از اینکه سطح را به مالت آغشته کنید، آن را روی یک نمونه از کاشی موردنظر امتحان کنید تا ببینید  که مالت ممکدن اسدت چده تداثیرات

 ده شود.توصیه می شود  برای عملکرد مطلوب از یک عایق مناسب استفا

  .مراقب کاشی هایی که سطح نرم دارند و ممکن است خراشیده شوند باشید 

  روز برای خشک شدن مالت صبر کنید. 2در مورد پر کردن آب استخرها بعد از مالت ریزی حداقل 

      زمدان انتظدار و زمدان مانددگاریCERMIJOINT 2-10 HRC      ن اسدت در دماهدای پدایین تدر،     دقیقده اسدت کده ممکد     00دقیقده و  10در ظدرف سدرباز بده ترتیدب

 طوالنی تر و یا در رطوبت شدید یا هنگام کاشی کاری روی سطوح عایق دار یا غیرقابل نفوذ، کوتاه تر باشد.  

  حداقل ضخامت مالت بایدmm3 .باشد. مالتهای نازک تر از این ضعیف و به راحتی متالشی می شوند 

 ثر تغییرات دمدا، رطوبدت و بارهدای مکدانیکی و حرارتدی را روی سدطح و زیدر الیده فدراهم مدی کندد. اتصداالت             اتصاالت انبساطی امکان جابجایی های جزئی در ا

سدت، تهیده شدوند.    انبساطی باید در قسمت اتصال کاشی با سایر مصالح در امتداد گوشه های داخلی، اتصاالت موجود و در جاهایی که نوع مصالح زمینده متفداوت ا  

شد، اتصاالت انبساطی فشارهای وارد شده بین مصالح متفاوت را با ظرفیت های مختلفی جذب می کنند و در نتیجه مانع تغییر شکل کدف  همانطور که در باال گفته 

اهای مناسب نیستند. فضد  اتصاالت انبساطیمالت های سیمانی برای  باید با پروفیل ها  یا ماستیک های مناسب، عایق کرد. را اتصاالت انبساطی یا پوشش میشوند.

باید با پروفیل ها  یا ماستیک  را اتصاالت انبساطیمتر با توجه به سایز و نوع کاشی(.  1قسمت در  1دارای کاشی های سایز بزرگ را باید قسمت بندی کرد )هر 

 مالت ها برای اتصاالت انبساطی مناسب نیستند. های مناسب، عایق کرد.

  ز نور مستقیم خورشید، یخ زدگی و بارندگی محافظت شود.ساعت ا 21نواحی مالت ریزی شده باید حداقل تا 

  .پیش از کاشی کاری محل های خیس ) حمام و...( ابتدا ضدآب کردن توصدیه مدی   مالت های سیمانی آب گریزی را افزایش می دهند اما کامال غیرقابل نفوذ نیستند

 (.CERMIPROOF FF، یا CERMICRYL ،CERMIPROOF SSشود )

 پوشش

 مقدار پوش( 2ش تقریبیkg/m                     با توجده بده سدایز و ضدخامت کاشدی و پهندای بندد مدی تواندد متفداوت باشدد. فرمدول ذیدل یدک فرمدول نظدری اسدت.  بده مقددار پوشدش )

 برای هدررفت در طول استفاده اضافه کرد.  %00محاسبه شده باید 

 A+B)*C*D*E/(A*B)( پوشش مالت =)2kg/m ) 

 A( طول کاشی :mm) 

 B( عرض کاشی :mm) 

 C( ضخامت کاشی :mm) 

 D( پهنای بند :mm) 

 E( 1/0: ضریب چگالی) 

 (kg/m2 *پوشش) (mmپهنای بند ) (mmضخامت ) سایز کاشی

00*00(cm) 6 3 000/0 

33*33(cm) 1 1 290/0 

20*20(cm) 2 3 300/0 

33*20(cm) 1 3 200/0 

30*30(cm) 2 3 200/0 

 *مقدار مصرف نمونه

 بسته بندی

  20کیسه های کرافت ( کیسه/  60کیلوگرمیkg0200 )روی هر پالت 

  00کیسه های کرافت ( کیسه/  000کیلوگرمیkg0000 )روی هر پالت 

  0کیسه های پلی اتیلنی ( کیلوگرمی/  20جعبه 36کیلوگرمیkg220 )روی هر پالت 

 انبارداری و زمان ماندگاری

  مداه از تداریخ تولیدد اسدت. تداریخ تولیدد و عددد شدارژ          02درجه سانتیگراد، زمان مانددگاری   0برای انبار کردن کیسه های باز نشده در هوای خشک و خنک باالی

 روی بسته بندی درج شده است.

  کیسه را می توان برای انبار کردن روی هم قرار داد. 00محصوالت را نباید در انبارهای مرطوب یا غرقاب شده نگهداری کرد. حداکثر 

 ای باز شده، باید در آنها ر محکم بست تا در مجاورت هوا قرار نگیرد.در صورت عدم استفاده از کیسه ه 

 بهداشت و ایمنی

     بدا پوسدت،   خارش چشم و پوست در اثر تماس با سیمان. در صورت تماس با چشم سریع با آب فراوان شسته و از امداد پزشکی کمک گرفته شدود. بعدد از تمداس

 شود.سریع با مقدار زیادی آب و صابون شستشو داده 

 .از لباس، دستکش و محافظ چشم/ صورت مناسب استفاده شود 

 .محصول نباید استنشاق شود. در صورت لزوم می توان از ماسک گرد و خاک استفاده کرد 

 .محصول باید دور از دسترس اطفال نگه داشته شود 

 

محصوالتمان را تضمین می کنیم. همۀ توصیه هدا و دسدتورالعمل هدای درج شدده در برگده      در مرحله تولید، کنترل های اولیه محصول ما انجام شده است. ما ثبات کیفیت توجه: 

حق به روزرسانی اطالعات این اطالعات فنی به طور کلی بر اساس تجربیات ما است. لطفًا برای سطوح خاصی که در برگه اطالعات فنی لحاظ نشده اند، با ما تماس بگیرید. 

 ت ضرورت های فنی، برای شرکت ما محفوظ است. این کاتالوگ جدید به نسخه های قبلی ارجحیت دارد.برگه، بدون اعالن قبلی، در صور

  



 

 
 

CERMIJOINT 3-10 FLEX 

 مالت قابل انعطاف

 مقاوم نسبت به یخ زدگی، رطوبت و شوک های حرارتی 

  مقاوم نسبت بهUV   و شرایط آب و هوای فضاهای بیرونی 

    گی، مناسدب بدرای کدف هددای تحدت بدار ترافیکددی      مقاومدت بداال در برابدر خراشددید

 سنگین

    افدزایش آب گریددزی و راحددت تمیددز شدددن. ایدده آل بددرای اسددتخرها، تددراس هددا، و

 فضاهای خیس

 معرفی

         مالت دانه درشت خمیری بدا پایده سدیمان، انعطداف پدذیری و آب گریدزی تقویدت

کاشددی هددای سددرامیکی، کاشددی هددای پورسددلین،     mm00-3شددده، بددرای بندددهای  

ی هدددا و موزائیدددک هدددای شیشددده ای، سدددنگهای طبیعدددی، تدددراورتن، مرمدددر،   کاشددد

تراکوتا. با حداقل مقددار جمدع شددگی کده آن را غیرقابدل تدرک خدوردن مدی کندد.          

 کامال رنگی و سهولت و سرعت در مالت ریزی. 

 مکان مورد استفاده

      مناسب برای نصب های عمودی و افقی در فضاهای داخلدی و بیروندی. بده دلیدل

آب گریددزی ایددده آل بددرای اسددتخرها، تددراس هددا، و فضدداهای خددیس. بدده      افددزایش

خصوص مناسدب بدرای نصدب کاشدی روی کدف هدای دارای سیسدتم حدرارت از         

کف وکف هدای وسدیع بدا قابلیدت انعطداف پدذیری بداال. مناسدب بدرای منداطقی کده            

باید نسبت به موادشیمیایی )قلیدایی و اسدید هدای ضدعیف( مقداوم باشدند مانندد کدف         

 صنعتی.های 

 مشخصات  

محتویات: سیمان با کیفیدت، افزودندی هدایی بدرای افدزایش انعطداف پدذیری و آب        

 گریزی، مواد پرکننده ضخیم

 نوع: پودری

 رنگ: رنگ های داخل فهرست

 گرم بر سانتیمترمکعب 1/0چگالی: 

 ویژگیهای کاربردی

 کیلوگرم پودر 20لیتر آب/  1/6تا  6/0نسبت ترکیب: 

 ساعت 0ظرف سر باز: مدت زمان مصرف در 

 درجه سانتیگراد 30تا  0دمای مورد نیاز به هنگام کار: 

 mm 6-0پهنای بند: 

 زمان مالت ریزی: طبق دستورالعمل برگه مشخصات فنی چسب  

 ساعت  )برای ترافیک رفت و آمدی سبک( 21زمان چسبیدن: حداقل 

 بی(رطوبت نس %00درجه سانتیگراد،  23روز ) 21زمان چسبیدن نهایی: 

 عملکرد فنی

 > gr 2دقیقه(:  30جذب آب)بعد از 
 > gr 0دقیقه(:  210جذب آب)بعد از 

 مقاومت نسبت به رطوبت: عالی

 مقاومت نسبت به مواد قلیایی: عالی

 ( <Ph 3مقاومت نسبت به مواد اسیدی: خوب ) برای اسید های

 + درجه سانتیگراد20تا  -30مقاوم نسبت به دما: 

 ≤  2Pa(N/mm3.5M (قدرت خمیدگی:
 ≤ 23.5MPa(N/mm (ذوب(:  -قدرت خمیدگی )چرخه انجماد

 ≤ 215MPa(N/mm (قدرت فشردگی: 
 ≤  215MPa(N/mm (ذوب(: -قدرت فشردگی)چرخه انجماد

>     3mmقدرت خراشیدگی:  1000 

> جمع شدگی:  2  mm/m 

 استاندارد مرجع

EN 13888/ CG2 class 

 آماده سازی سطح   

 رنددگ بعددد از زدن و خشددک شدددن چسددب انجددام داد.  مددالت ریددزی را بایددد

مالت ممکن است باعی رنگدی شددن محتدوای سدیمانی چسدب و رندگ آن       

 بشود.

  زیر الیده بایدد بدرای یدک چسدبندگی مناسدب، حتمدًا تمیدز باشدد. سدطوح           بندها و

باید تمیز و عاری از گدرد و خداک، آلدودگی، چربدی یدا هدر ندوع مدانع دیگدری          

   برای چسبندگی باشد.

 وحی که در معرض نور مستقیم خورشید هستند و دمدای سدطح آنهدا بداالی     سط
c35°   است باید با مرطوب کردن خنک شوند. در غیر اینصورت جمع شددگی

 زودهنگام باعی ایجاد ترکهای ناشی از تبخیر سریع آب ترکیب خواهد شد. 

 ترکیب کردن 

 6/0  کیلدوگرم   20ه را بده تددریم ، بد   درصدد(   32تا  21)تمیز لیتر آب  1/6تا

اضافه کرده و بده هدم بزنیدد تدا صداف و یکدسدت شدود. توصدیه مدی شدود           پودر 

 برای ترکیب بهتر، از دور کند یک دریل برقی برای هم زدن استفاده شود.

 .این خمیر باید به حدی رقیق باشد که از ماله، نریزد 

  ،ده دوباره دقیقه استراحت داده شود و هنگام استفا 0خمیر باید پیش از استفاده

 .هم زده شود

    بددرای مددایع تددر کددردن یددا بیشددتر کددردن عمددر خمیددر در ظددرف سددر بدداز )زمددان

 استفاده( آب بیشتر اضافه نکنید.

 شرایط استفاده

   درجدده سددانتیگراد اسددتفاده 30+ تددا 0ایددن مددالت بایددد در دمددای محیطددی بددین +

 شود.

  احتمال خطدر   + درجه سانتیگراد باشد و0دمای سطح مورد استفاده باید باالی

 یخ زدگی وجود نداشته باشد.

      استفاده روی سطوح بسیار گرم و در هوای آفتابی یدا هنگدام وزش بداد توصدیه

 نمی شود.

 کاربرد

      بندها را باید با یک ماله مناسب کامال با مالت پر کرد بده طوریکده هدیچ جدای

خالی باقی نماند. در یک زمان روی قسمت کوچکی کدار کنیدد. مدالت اضدافی     

درجده( پدیش از    10ا بالفاصله بدا مالده پالسدتیکی و بده صدورت زاویده دار )      ر

خشک شدن از روی کاشی پاک کنید. اگر اینکار بده مدوازات کاشدی هدا انجدام      

شود ممکن است مالت داخدل بنددها هدم بده علدت تغییرشدکل سدطح مدالت پداک          

 شود. همیشه مالت ریزی را در جهت خود کاشی ها انجام دهید.  

  کدردن مدالت اضدافی از روی سدطح کاشدی زمدانی اسدت کده مدالت          زمان پاک

دقیقه اسدت امدا بدا     00-00شروع به خشک شدن می کند. در شرایط معمولی، 

زمدان دقیدق را مدی    توجه به شرایط محیط )دما، رطوبدت، و ...( متغیدر اسدت.    

توان با دست زدن به مالت تعیین کرد. وقتی مالت خیلی کم بده دسدت بچسدبد،    

و مرحلددده تمیزکددداری بایدددد  ناسدددت کددده در حدددال خشددک شددددن اسدددت بدده ایدددن مع 

 بالفاصله شروع شود.

   تمیددز کددردن و آبکشددی بایددد بددا یددک اسددفنم خددیس انجددام شددود. از آب تمیددز غیددر

اسدفنم را بده صدورت زاویده      گچی برای خیس کردن پد و اسفنم اسدتفاده شدود.  

کدار را ادامده   یا دورانی حرکت دهید تا تغییر شکل ایجاد نشدود. این  (°45)دار 

اسددتفاده بددیش از حددد از آب بددرای  دهیددد تددا مالتهددای اضددافی کدداماًل پدداک شددوند. 

باعی می شود تا مالت ضعیف شود و حفره ها و دانه هدایی روی   تمیز کردن

سطح مالت به وجود بیاید، رنگ آن تغییر کند و تیره تر از آنچه که هسدت بده   

 نظر بیاید.

 را هنگدام خشدک شددن )یدک روز بعدد از       تمیز کردن نهایی اضافه های مالت

خشددک شدددن( انجددام دهیددد. کاشددی هددا را بایددد بعددد از تمیددز کددردن، بصددورت        

 دورانی پاک کرد و صیقل داد.  

      ،روز صددبر کنیددد و بعددد    00در صددورتیکه لکدده یددا مددالت اضددافی بدداقی مانددد

آغشته کنید تدا ایدن بقایدا شدل شدده و       CERMINETکاشی را با شوینده کاشی 

 کاشی پاک شوند.از روی 



 

 
 احتیاطات قبلی

 .در صورت مشاهده هرگونه ذره گرد، کلوخی یا سخت در یک کیسه تازه باز شده، از آن محصول استفاده نکنید 

 ،و حفدره هدا و دانده     باعی مدی شدود تدا مدالت ضدعیف شدود      . چون آب اضافه نکنید بیشتر یا کمتر از آنچه که روی بسته بندی محصول یا دفترچه اطالعات فنی آن درج شده

 هایی روی سطح مالت به وجود بیاید، رنگ آن تغییر کند و تیره تر از آنچه که هست به نظر بیاید.

          ی روی کاشدی داشدته باشدد.    پیش از اینکه سطح را به مالت آغشته کنید، آن را روی یک نمونه از کاشی موردنظر امتحان کنیدد تدا ببینیدد  کده مدالت ممکدن اسدت چده تداثیرات

 وصیه می شود  برای عملکرد مطلوب از یک عایق مناسب استفاده شود.ت

    .مراقب کاشی هایی که سطح نرم دارند و ممکن است خراشیده شوند باشید 

  روز برای خشک شدن مالت صبر کنید. 2در مورد پر کردن آب استخرها بعد از مالت ریزی حداقل 

 زمان انتظار و زمان ماندگاری CERMIJOINT 3-10 FLEX  دقیقه است که ممکن است در دماهای پایین تر، طدوالنی   00-00ساعت و  0در ظرف سرباز به ترتیب

 تر و یا در رطوبت شدید یا هنگام کاشی کاری روی سطوح عایق دار یا غیرقابل نفوذ، کوتاه تر باشد.   

  حداقل ضخامت مالت بایدmm3 الشی می شوند.باشد. مالتهای نازک تر از این ضعیف و به راحتی مت 

         اتصداالت انبسداطی  اتصاالت انبساطی امکان جابجایی های جزئی در اثر تغییرات دما، رطوبت و بارهای مکدانیکی و حرارتدی را روی سدطح و زیدر الیده فدراهم مدی کندد . 

در قسمت اتصال کاشی بدا سدایر   هنای فضای موردنظر، متناسب با سیستم های انتقال حرارت و عایق بندی، کف های در معرض بار ترافیکی و عبور و مرور زیاد، پ باید

. فضاهای دارای کاشی های سایز بزرگ را بایدد قسدمت   مصالح در امتداد گوشه های داخلی، اتصاالت موجود و در جاهایی که نوع مصالح زمینه متفاوت است، تهیه شوند

مدالت هدای سدیمانی بدرای      باید با پروفیل ها  یا ماسدتیک هدای مناسدب، عدایق کدرد.      را انبساطی اتصاالتمتر با توجه به سایز و نوع کاشی(.  1قسمت در  1بندی کرد )هر 

 اتصاالت انبساطی مناسب نیستند.

  ساعت از نور مستقیم خورشید، یخ زدگی و بارندگی محافظت شود. 21نواحی مالت ریزی شده باید حداقل تا 

 پیش از کاشی کاری محدل هدای خدیس ) حمدام و...( ابتددا ضددآب کدردن توصدیه مدی شدود           مال غیرقابل نفوذ نیستند. مالت های سیمانی آب گریزی را افزایش می دهند اما کا

(CERMICRYL ،CERMIPROOF SS یا ،CERMIPROOF FF.) 

 شرایط خاص 

         بدددرای بهتدددر شددددن عملکدددرد فندددی چسدددب، توصدددیه مدددی شدددود ازCERMILATEX   واحدددد  0واحدددد آب و  2واحدددد آب،  3اسدددتفاده شدددود )بددده جدددای     3بددده  0بدددا نسدددبت

CERMILATEX  .)با هم مخلوط شود 
 پوشش

 ( 2مقدار پوشش تقریبیkg/m         با توجه به سایز و ضخامت کاشی و پهنای بند می تواند متفاوت باشد. فرمول ذیل یک فرمدول نظدری اسدت.  بده مقددار پوشدش محاسدبه شدده )

 برای هدررفت در طول استفاده اضافه کرد.  %00باید 

 /(A*B)A+B)*C*D*E( پوشش مالت =)2kg/m ) 

 A( طول کاشی :mm) 

 B( عرض کاشی :mm) 

 C( ضخامت کاشی :mm) 

 D( پهنای بند :mm) 

 E( 1/0: ضریب چگالی) 

 (kg/m2 *پوشش) (mmپهنای بند ) (mmضخامت ) سایز کاشی

00*00(cm) 6 3 000/0 

33*33(cm) 1 1 290/0 

20*20(cm) 2 3 300/0 

33*20(cm) 1 3 200/0 

20*20(cm) 2 1 320/0 

30*30(cm) 2 3 200/0 

 *مقدار مصرف نمونه

 بسته بندی

  20کیسه های کرافت ( کیسه/  60کیلوگرمیkg0200 )روی هر پالت 

  00کیسه های کرافت ( کیسه/  000کیلوگرمیkg0000 )روی هر پالت 

  0کیسه های پلی اتیلنی ( کیلوگرمی/  20جعبه  36کیلوگرمیkg220 )روی هر پالت 

 نبارداری و زمان ماندگاریا

  ماه از تاریخ تولید است. تاریخ تولید و عدد شارژ روی بسدته   02درجه سانتیگراد، زمان ماندگاری  0برای انبار کردن کیسه های باز نشده در هوای خشک و خنک باالی

 بندی درج شده است.

 کیسه را می توان برای انبار کردن روی هم قرار داد. 00کثر محصوالت را نباید در انبارهای مرطوب یا غرقاب شده نگهداری کرد. حدا 



 

 .در صورت عدم استفاده از کیسه های باز شده، باید در آنها ر محکم بست تا در مجاورت هوا قرار نگیرد 

 بهداشت و ایمنی

 د پزشدکی کمدک گرفتده شدود. بعدد از تمداس بدا پوسدت، سدریع بدا           خارش چشم و پوست در اثر تماس با سیمان. در صورت تماس با چشم سریع با آب فراوان شسته و از امدا

 مقدار زیادی آب و صابون شستشو داده شود.

 .از لباس، دستکش و محافظ چشم/ صورت مناسب استفاده شود 

 .محصول نباید استنشاق شود. در صورت لزوم می توان از ماسک گرد و خاک استفاده کرد 

 شته شود.محصول باید دور از دسترس اطفال نگه دا 

هدای درج شدده در   در مرحله تولید، کنترل های اولیه محصول ما انجام شده است. ما ثبات کیفیت محصوالتمان را تضمین مدی کندیم. همدۀ توصدیه هدا و دسدتورالعمل       توجه: 

نشدده اندد، بدا مدا تمداس بگیریدد. حدق بده روزرسدانی          برگه اطالعات فنی به طور کلی بر اساس تجربیات ما است. لطفًا برای سطوح خاصی که در برگه اطالعات فنی لحاظ 

 رد.اطالعات این برگه، بدون اعالن قبلی، در صورت ضرورت های فنی، برای شرکت ما محفوظ است. این کاتالوگ جدید به نسخه های قبلی ارجحیت دا

  



 

 
 

CERMIJOINT EPOSOL 

 مالت با پایه رزین اپوکسی

 تی، کارخاندده هددای موادغددذایی و مطمددئن و بهداشددتی بددرای مکددان هددای صددنع

 استخرهای المپیک

     بدده خصدددوص مناسدددب بددرای محدددل هدددایی کددده نیدداز بددده مقاومدددت شدددیمیایی و

 مکانیکی باالیی دارند.

      انعطدداف پددذیری بدداال و مقدداوم نسددبت بدده یددخ زدگددی، رطوبددت و شددوک هددای

 حرارتی

  مقاوم نسبت بهUV   و شرایط آب و هوای فضاهای بیرونی 

 ر  و باکتری، تمیز کردن آسانجلوگیری ازتکثیر قا 

 دوستدار محیط زیست به دلیل داشتن فرمول با پایه آب 

 معرفی

         مالت قوی دوقسمتی با پایده رزیدن اپوکسدی، بدا افدزایش مقاومدت شدیمیایی و

برای انواع کاشی. با حداقل مقددار جمدع    mm02-2مکانیکی، برای بندهای 

آلدددودگی و کدددامال  شددددگی کددده آن را غیرقابدددل تدددرک خدددوردن مدددی کندددد. فاقدددد 

 بهداشتی، تمیز کردن آسان  

 مکان مورد استفاده

        مناسب برای نصب های عمدودی و افقدی در فضداهای داخلدی و بیروندی. بده

دلیددل افددزایش آب گریددزی ایددده آل بددرای اسددتخرها، تددراس هددا، و فضدداهای        

خیس به دلیل ویژگی بدون ترک و غیرقابل نفوذ. به خصوص مناسب بدرای  

ید نسدبت بده موادشدیمیایی )قلیدایی و اسدیدی( و مکدانیکی مقداوم        مناطقی که با

باشند مانندد مکدان هدای صدنعتی، آشدپزخانه هدای حرفده ای، خشکشدویی هدا،          

آزمایشگاهها، استخرهای المپیدک، مخدازن آب، مکانهدای سدرویس خدودرو.      

 به دلیل بهداشتی بودن برای بیمارستان ها نیز توصیه می شود. 

 مشخصات  

 محتویات:  

 (: رزین اپوکسیAسمت )ق -

 (: ماده سفت کنندهBقسمت  ) -

 (B( + مایع ) قسمت Aقسمت )نوع: خمیر 
 رنگ: خاکستری / سفید/ کرم/ ذغالی

 گرم بر سانتیمترمکعب 6/0چگالی: 

 ویژگیهای کاربردی

+ درجدددده 20دقیقدددده در  00مدددددت زمددددان مصددددرف در ظددددرف سددددر بدددداز:    

 + درجه سانتیگراد30دقیقه در  10سانتیگراد، 

 درجه سانتیگراد 30تا  02مای مورد نیاز به هنگام کار: د

 mm 02-2پهنای بند: 

 زمان مالت ریزی: طبق دستورالعمل برگه مشخصات فنی چسب  

 ساعت  )برای ترافیک رفت و آمدی سبک( 21زمان چسبیدن: حداقل 

رطوبدددت  %00درجددده سدددانتیگراد،   23روز ) 21زمدددان چسدددبیدن نهدددایی:   

 نسبی(

 عملکرد فنی

 > gr 0/0دقیقه(:  30آب)بعد از  جذب
 >  gr 0/0دقیقه(:  210جذب آب)بعد از 

 مقاومت نسبت به رطوبت: عالی

 مقاومت نسبت به مواد قلیایی: عالی

 مقاومت نسبت به مواد اسیدی: عالی 

 + درجه سانتیگراد10تا  -20مقاومت نسبت به دما: 

 ≤  230MPa(N/mm (قدرت خمیدگی:
 ≤ 230MPa(N/mm (ذوب(:  -مادقدرت خمیدگی )چرخه انج

 ≤ 265MPa(N/mm (قدرت فشردگی: 
 ≤  265MPa(N/mm (ذوب(: -قدرت فشردگی)چرخه انجماد

>     3mmقدرت خراشیدگی:  250 

> جمع شدگی:  2  mm/m 

 استاندارد مرجع

TS EN 13888/ RG class 

 آماده سازی سطح   

 رنگ مالت د. مالت ریزی را باید بعد از زدن و خشک شدن چسب انجام دا

 ممکن است باعی رنگی شدن محتوای سیمانی چسب و رنگ آن بشود.

  زیر الیه باید برای یک چسبندگی مناسدب، حتمدًا تمیدز باشدد. سدطوح      بندها و

باید تمیز و عاری از گرد و خاک، آلودگی، چربی یا هدر ندوع مدانع دیگدری     

   برای چسبندگی باشد.

    سددتند و دمددای سددطح آنهددا   سددطوحی کدده در معددرض نددور مسددتقیم خورشددید ه

 است باید با مرطوب کردن خنک شوند.  c30°باالی 

 ترکیب کردن 

      درجده سدانتیگراد   20دمای محیطی ایده آل برای کار کدردن بدا ایدن مدالت +

است. در دماهای پایین تر، گرم کردن و در دماهای بااتر، خنک کدردن هدر   

گددرفتن نتیجدده + درجدده سددانتیگراد، بددرای  20دوقسددمت مددالت تددا رسددیدن بدده  

 مطلوب، توصیه می شود. 

  به تدریم( کل قسمت سفت کنندهBرا به قسمت اپوکسی ) (A )   اضدافه کدرده

شددود. توصددیه مددی شددود  رنددگ آن یکدسددتبدده هددم بزنیددد تددا دقیقدده  3حددداقل و 

 برای ترکیب بهتر، از دور کند یک دریل برقی برای هم زدن استفاده شود.

 که از ماله، نریزد. این خمیر باید به حدی رقیق باشد 

           برای مایع تر کردن یدا بیشدتر کدردن عمدر خمیدر در ظدرف سدر بداز )زمدان

 استفاده( مواد بیشتر اضافه نکنید. آب اضافه نکنید.

 کاربرد

        بندددها را بایددد بددا یددک مالدده پالسددتیکی یددا اسددتیل کددامال بددا مددالت پددر کددرد بدده

کددوچکی طوریکدده هددیچ جددای خددالی بدداقی نمانددد. در یددک زمددان روی قسددمت  

کار کنید. مالت اپوکسی را نباید مانند مالت سیمانی روی کاشی پخش کرد. 

 وقتی اپوکسی خشک شود پاک کردن اضافی آن بسیار دشوار است.  

        ( 10مالت اضافی را بالفاصدله بدا مالده پالسدتیکی و بده صدورت زاویده دار 

درجددده( پدددیش از خشدددک شددددن از روی کاشدددی پددداک کنیدددد. اگدددر اینکدددار بددده   

کاشددی هددا انجددام شددود ممکددن اسددت مددالت داخددل بندددها هددم بدده علددت    مددوازات

تغییرشددکل سددطح مددالت پدداک شددود. همیشدده مددالت ریددزی را در جهددت خددود  

 کاشی ها انجام دهید.  

      زمان پاک کردن مالت اضافی از روی سطح کاشی زمدانی اسدت کده مدالت

 شدددددددددددددددددددددددددددددددددددروع بددددددددددددددددددددددددددددددددددده خشدددددددددددددددددددددددددددددددددددک شددددددددددددددددددددددددددددددددددددن    

است امدا بدا توجده بده     + درجه سانتیگراد 20دقیقه در  10می کند. این زمان 

زمان دقیدق را مدی تدوان بدا     شرایط محیط )دما، رطوبت، و ...( متغیر است. 

دست زدن به مالت تعیین کرد. وقتی مالت خیلی کم به دست بچسبد، به ایدن  

و مرحلدده تمیزکداری بایدد بالفاصددله    معناسدت کده در حدال خشددک شددن اسدت     

 شروع شود.

    درجدده سددانتیگراد  30 -+ 10 دمددای آب مددورد اسددتفاده بددرای تمیددز کددردن +

اضدافه   CERMINET 0:0است. برای سدهولت در تمیدز کدردن بده نسدبت      

در کنید. از پدهای تمیزکننده مخصوص کار با مدالت اپوکسدی اسدتفاده کنیدد.     

مرحله اول تمیز کردن تکه ضخیمی از پد برای محکم پاک کردن، برداشدته  

د تدددا از تغییدددر شدددکل شدددود. پدددد را بایدددد بدددا حالدددت دوراندددی روی کاشدددی کشدددی 

در مرحلدده دوم تمیددز کددردن، تکدده نددازکی از پددد بددرای تمیددز   جلددوگیری شددود.

در مرحله نهایی، تمیدز   کردن مالیم برداشته و به صورت فوق استفاده شود.

کردن و آبکشی باید با یک اسفنم خیس انجدام شدود. از آب تمیدز  غیدر گچدی      

را بده صدورت زاویده دار     اسدفنم  برای خیس کردن پد و اسفنم استفاده شدود. 

یا دورانی حرکدت دهیدد تدا تغییدر شدکل ایجداد نشدود. اینکدار را ادامده           (45°)

در صورتی کده موقدع تمیدز کدردن      دهید تا مالتهای اضافی کاماًل پاک شوند.

به تکه مالت سفت شده ای روی کاشی برخورد کردیدد، مرحلده تمیدز کدردن     

د از تمیز کردن، بصورت دوراندی  کاشی ها را باید بع نهایی را تکرار کنید.

 پاک کرد و صیقل داد. 

 احتیاطات قبلی

        در صورت مشاهده هرگونه ذره گرد، کلدوخی یدا سدخت در یدک کیسده تدازه

 باز شده، از آن محصول استفاده نکنید.



 

 
 ،باعی می شود تا مالت ضعیف شدود و حفدره هدا و    . چون دآب اضافه نکنی بیشتر یا کمتر از آنچه که روی بسته بندی محصول یا دفترچه اطالعات فنی آن درج شده

 دانه هایی روی سطح مالت به وجود بیاید، رنگ آن تغییر کند و تیره تر از آنچه که هست به نظر بیاید.

      چده تداثیراتی روی کاشدی داشدته      پیش از اینکه سطح را به مالت آغشته کنید، آن را روی یک نمونه از کاشی موردنظر امتحان کنید تا ببینیدد  کده مدالت ممکدن اسدت

 باشد. توصیه می شود  برای عملکرد مطلوب از یک عایق مناسب استفاده شود.

    .مراقب کاشی هایی که سطح نرم دارند و ممکن است خراشیده شوند باشید 

  روز برای خشک شدن مالت صبر کنید. 2در مورد پر کردن آب استخرها بعد از مالت ریزی حداقل 

 ر و زمان ماندگاری زمان انتظاCERMIJOINT EPOSOL درجده سدانتیگراد   20دقیقده در   10دقیقده و   00در ظرف سرباز برای تمیز کردن اولیه، به ترتیب +

ن اسدت در  است که ممکن است در دماهای محیطی باالتر کوتاه تر باشد. در این صورت بایدد بدا لمدس کدردن میدزان خشدک شددن آن را تسدت کدرد. .ایدن زمدان ممکد            

 ماهای پایین تر، طوالنی تر باشد.   د

   حددددددددددددددداقل ضدددددددددددددددخامت مدددددددددددددددالت بایددددددددددددددددmm3  باشدددددددددددددددد. مالتهدددددددددددددددای ندددددددددددددددازک تدددددددددددددددر از ایدددددددددددددددن ضدددددددددددددددعیف و بددددددددددددددده راحتدددددددددددددددی متالشدددددددددددددددی 

   می شوند.

                  ت اتصداال  اتصاالت انبساطی امکدان جابجدایی هدای جزئدی در اثدر تغییدرات دمدا، رطوبدت و بارهدای مکدانیکی و حرارتدی را روی سدطح و زیدر الیده فدراهم مدی کندد

در قسدمت  متناسب با سیستم هدای انتقدال حدرارت و عدایق بنددی، کدف هدای در معدرض بدار ترافیکدی و عبدور و مدرور زیداد، پهندای فضدای مدوردنظر،                  باید انبساطی

ضداهای دارای کاشدی   . فاتصال کاشی با سایر مصالح در امتداد گوشه های داخلی، اتصاالت موجدود و در جاهدایی کده ندوع مصدالح زمینده متفداوت اسدت، تهیده شدوند          

باید با پروفیل ها  یا ماسدتیک هدای مناسدب،     را اتصاالت انبساطیمتر با توجه به سایز و نوع کاشی(.  1قسمت در  1های سایز بزرگ را باید قسمت بندی کرد )هر 

 مالت های رزین اپوکسی برای اتصاالت انبساطی مناسب نیستند. عایق کرد.

 ساعت از نور مستقیم خورشید، یخ زدگی و بارندگی محافظت شود. 21ل تا نواحی مالت ریزی شده باید حداق 

  .پیش از کاشی کاری محل های خیس ) حمام و...( ابتددا ضددآب کدردن توصدیه مدی      مالت های اپوکسی غیرقابل نفوذ هستند اما برای ضد آب کردن طراحی نشده اند

 (.CERMIPROOF FF، یا CERMICRYL ،CERMIPROOF SSشود )

 ی رزین اپوکسی در معرض شرایط فضای بیرون یا اشعه وقتUV   یا تماس طوالنی مدت با اسیدهای قوی قرار می گیرد ممکن است در اثر واکنش طبیعی احتمدالی

 تغییر رنگ یا شکل دهد. این مسئله باعی ضعیف شدن عملکرد فنی آن نخواهد نشد.

 ستفاده شود. توصیه می شود برای کاشی های غیر براق از مالت همرنگ ا 

 .از این مالت برای کاشیهای تراکوتا استفاده نشود چون تمیز کردن آنها مشکل می شود 

 شرایط خاص

                  روی جددول مقاومدت   باید تاثیر مواد قلیالیی یدا اسدیدی را پدیش از اسدتفاده مدالت روی کدف هدای صدنعتی چدک کدرد. مقددار تداثیر مدواد شدیمیایی معمدولی را بایدد  از

 . لطفا پیش از استفاده به خصوص در محل های تولید شیر و لبنیات، به خدمات فنی مراجعه کنید. شیمیایی چک کرد
 پوشش

 ( 2مقدار پوشش تقریبیkg/m  با توجه به سایز و ضخامت کاشی و پهنای بند می تواند متفاوت باشد. فرمول ذیل یک فرمول نظری است.  به مقدار پوشش محاسدبه )

 فت در طول استفاده اضافه کرد.برای هدرر  %00شده باید 

 A+B)*C*D*E/ (A*B)( پوشش مالت =)2kg/m ) 

 A( طول کاشی :mm) 

 B( عرض کاشی :mm) 

 C( ضخامت کاشی :mm) 

 D( پهنای بند :mm) 

 E( 1/0: ضریب چگالی) 

 (kg/m2 *پوشش) (mmپهنای بند ) (mmضخامت ) سایز کاشی

00*00(cm) 6 3 610/0 

33*33(cm) 1 1 360/0 

20*20(cm) 2 3 390/0 

33*20(cm) 1 3 300/0 

20*20(cm) 2 1 160/0 

30*30(cm) 2 3 260/0 

 

 



 

 *مقدار مصرف نمونه

 بسته بندی

  0گالن فلزی ( گالن/  96کیلوگرمیkg110 )روی هر پالت 

 انبارداری و زمان ماندگاری 

  مداه از تداریخ تولیدد اسدت. تداریخ تولیدد و عددد شدارژ          02تیگراد، زمان مانددگاری  درجه سان 02برای انبار کردن گالن های باز نشده در هوای خشک و خنک باالی

 روی بسته بندی درج شده است.

      گددددددددددددددددددالن را  1محصددددددددددددددددددوالت را نبایددددددددددددددددددد در انبارهددددددددددددددددددای مرطددددددددددددددددددوب یددددددددددددددددددا غرقدددددددددددددددددداب شددددددددددددددددددده نگهددددددددددددددددددداری کددددددددددددددددددرد. حددددددددددددددددددداکثر 

 می توان برای انبار کردن روی هم قرار داد.

 ده، باید در آنها را محکم بست تا در مجاورت هوا قرار نگیرد.در صورت عدم استفاده از کیسه های باز ش 

  درجه سانتیگراد ممکن است بلورهایی ایجاد شود که استفاده از مالت را سخت کند.در چنین مدواردی محصدول را حدداقل دو روز     02برای نگهداری در دمای زیر

 د تا بلورها حل شده و محصول دوباره یکنواخت شود.درجه سانتیگراد قرار دهید. اینکار کمک می کن 20-23در دمای بین 

 بهداشت و ایمنی

         شدود. بعدد از   خارش چشم و پوست در اثر تماس با رزین اپوکسی و آمینه ها. در صورت تماس با چشم سریع بدا آب فدراوان شسدته و از امدداد پزشدکی کمدک گرفتده

 ود.تماس با پوست، سریع با مقدار زیادی آب و صابون شستشو داده ش

 .از لباس، دستکش و محافظ چشم/ صورت مناسب استفاده شود 

 .محصول نباید استنشاق شود. در صورت لزوم می توان از ماسک گرد و خاک استفاده کرد 

 .محصول باید دور از دسترس اطفال نگه داشته شود 

 

حصدوالتمان را تضدمین مدی کندیم. همدۀ توصدیه هدا و دسدتورالعمل هدای درج          در مرحله تولید، کنترل های اولیه محصول ما انجام شده است. ما ثبات کیفیدت م توجه: 

ماس بگیرید. حدق بده   شده در برگه اطالعات فنی به طور کلی بر اساس تجربیات ما است. لطفًا برای سطوح خاصی که در برگه اطالعات فنی لحاظ نشده اند، با ما ت

ضرورت های فنی، برای شرکت ما محفوظ اسدت. ایدن کاتدالوگ جدیدد بده نسدخه هدای قبلدی ارجحیدت           روزرسانی اطالعات این برگه، بدون اعالن قبلی، در صورت

 دارد.

  



 

 
 

CERMIJOINT EPOGLASS 

 مالت نقره ای با پایه رزین اپوکسی

         مطمددئن و بهداشددتی بددرای مکددان هددای صددنعتی، کارخاندده هددای موادغددذایی و

 استخرهای المپیک

 یاز به مقاومدت شدیمیایی و مکدانیکی    به خصوص مناسب برای محل هایی که ن

 باالیی دارند.

            انعطدداف پددذیری بدداال و مقدداوم نسددبت بدده یددخ زدگددی، رطوبددت و شددوک هددای

 حرارتی

  مقاوم نسبت بهUV   و شرایط آب و هوای فضاهای بیرونی 

 جلوگیری ازتکثیر قار  و باکتری، تمیز کردن آسان 

 دوستدار محیط زیست به دلیل داشتن فرمول با پایه آب 

 معرفی

    مددالت قددوی دوقسددمتی بددا پایدده رزیددن اپوکسددی، بددا افددزایش مقاومددت شددیمیایی و

بدرای اندواع کاشدی. بدا حدداقل مقددار جمدع         mm02-2مکانیکی، برای بنددهای  

شدگی که آن را غیرقابل ترک خوردن می کند. فاقد آلودگی و کامال بهداشدتی،  

 تمیز کردن آسان  

 مکان مورد استفاده

 ای عمددودی و افقددی در فضدداهای داخلددی و بیرونددی. بدده  مناسددب بددرای نصددب هدد

دلیل افزایش آب گریزی ایده آل بدرای اسدتخرها، تدراس هدا، و فضداهای خدیس       

به دلیل ویژگی بدون ترک و غیرقابل نفوذ. به خصوص مناسب برای منداطقی  

که باید نسبت به موادشیمیایی )قلیایی و اسیدی( و مکدانیکی مقداوم باشدند مانندد     

صدنعتی، آشدپزخانه هدای حرفده ای، خشکشدویی هدا، آزمایشدگاهها،         مکان های

استخرهای المپیک، مخازن آب، مکانهای سدرویس خدودرو. بده دلیدل بهداشدتی      

 بودن برای بیمارستان ها نیز توصیه می شود. 

 مشخصات  

 محتویات:  

 (: رزین اپوکسیAقسمت ) -

 (: ماده سفت کنندهBقسمت  ) -

 (Bسمت ( + مایع ) قAقسمت )نوع: خمیر 
 رنگ: خاکستری / سفید/ کرم/ ذغالی

 گرم بر سانتیمترمکعب 6/0چگالی: 

 ویژگیهای کاربردی

+ درجده سدانتیگراد،   20دقیقده در   00مدت زمان مصرف در ظرف سدر بداز:   

 + درجه سانتیگراد30دقیقه در  10

 درجه سانتیگراد 30تا  02دمای مورد نیاز به هنگام کار: 

 mm 00-2پهنای بند: 

 مالت ریزی: طبق دستورالعمل برگه مشخصات فنی چسب  زمان 

 ساعت  )برای ترافیک رفت و آمدی سبک( 21زمان چسبیدن: حداقل 

 رطوبت نسبی( %00درجه سانتیگراد،  23روز ) 2زمان چسبیدن نهایی: 

 عملکرد فنی

 > gr 0/0دقیقه(:  30جذب آب)بعد از 
 >  gr 0/0دقیقه(:  210جذب آب)بعد از 
 ت به رطوبت: عالیمقاومت نسب

 مقاومت نسبت به مواد قلیایی: عالی

 مقاومت نسبت به مواد اسیدی: عالی 

 + درجه سانتیگراد10تا  -20مقاومت نسبت به دما: 

 ≤  230MPa(N/mm (قدرت خمیدگی:
 ≤ 230MPa(N/mm (ذوب(:  -قدرت خمیدگی )چرخه انجماد

 ≤ 265MPa(N/mm (قدرت فشردگی: 
 ≤  265MPa(N/mm (ذوب(: -ادقدرت فشردگی)چرخه انجم

>     3mmقدرت خراشیدگی:  250 

> جمع شدگی:  2  mm/m 

 استاندارد مرجع

TS EN 13888/ RG class 

 آماده سازی سطح   

      .رندگ مدالت   مالت ریزی را باید بعد از زدن و خشدک شددن چسدب انجدام داد

 ممکن است باعی رنگی شدن محتوای سیمانی چسب و رنگ آن بشود.

  یر الیه باید برای یک چسبندگی مناسب، حتمًا تمیز باشد. سطوح باید زبندها و

تمیز و عاری از گرد و خاک، آلودگی، چربی یدا هدر ندوع مدانع دیگدری بدرای       

  چسبندگی باشد.

       سطوحی که در معرض نور مستقیم خورشید هسدتند و دمدای سدطح آنهدا بداالی
c30°  .است باید با مرطوب کردن خنک شوند 

 ترکیب کردن 

   درجدده سددانتیگراد 20دمددای محیطددی ایددده آل بددرای کددار کددردن بددا ایددن مددالت +

است. در دماهای پایین تر، گرم کردن و در دماهدای بداالتر، خندک کدردن هدر      

+ درجدده سددانتیگراد، بددرای گددرفتن نتیجدده     20دوقسددمت مددالت تددا رسددیدن بدده     

 مطلوب، توصیه می شود. 

  به تدریم( کل قسمت سفت کنندهB را به قسمت )اپوکسی (A )   اضدافه کدرده و

شدود. توصدیه مدی شدود بدرای       رندگ آن یکدسدت  به هم بزنیدد تدا   دقیقه  3حداقل 

 ترکیب بهتر، از دور کند یک دریل برقی برای هم زدن استفاده شود.

 .این خمیر باید به حدی رقیق باشد که از ماله، نریزد 

   ( زمددان بددرای مددایع تددر کددردن یددا بیشددتر کددردن عمددر خمیددر در ظددرف سددر بدداز

 استفاده( مواد بیشتر اضافه نکنید. آب اضافه نکنید.

 کاربرد

    بندها را باید با یک ماله پالستیکی یا استیل کامال با مالت پر کرد بده طوریکده

هددیچ جددای خددالی بدداقی نمانددد. در یددک زمددان روی قسددمت کددوچکی کددار کنیددد.     

ی مددالت اپوکسددی را نبایددد ماننددد مددالت سددیمانی روی کاشددی پخددش کددرد. وقتدد       

 اپوکسی خشک شود پاک کردن اضافی آن بسیار دشوار است. 

     ( 10مددالت اضددافی را بالفاصددله بددا مالدده پالسددتیکی و بدده صددورت زاویدده دار 

درجه( پیش از خشک شدن از روی کاشی پاک کنیدد. اگدر اینکدار بده مدوازات      

کاشددی هددا انجددام شددود ممکددن اسددت مددالت داخددل بندددها هددم بدده علددت تغییرشددکل    

شود. همیشه مالت ریدزی را در جهدت خدود کاشدی هدا انجدام       سطح مالت پاک 

 دهید.  

            زمان پداک کدردن مدالت اضدافی از روی سدطح کاشدی زمدانی اسدت کده مدالت

+ درجده سدانتیگراد   20دقیقده در   10شروع به خشک شدن می کند. این زمان 

زمدان  است اما بدا توجده بده شدرایط محدیط )دمدا، رطوبدت، و ...( متغیدر اسدت.          

توان با دست زدن به مدالت تعیدین کدرد. وقتدی مدالت خیلدی کدم بده         دقیق را می 

و مرحلددده  دسدددت بچسدددبد، بددده ایدددن معناسدددت کددده در حدددال خشدددک شددددن اسدددت    

 تمیزکاری باید بالفاصله شروع شود.

  درجه سدانتیگراد اسدت.   30 -+ 10دمای آب مورد استفاده برای تمیز کردن +

ضدافه کنیدد. از   ا CERMINET 0:0برای سهولت در تمیدز کدردن بده نسدبت     

در مرحلده اول  پدهای تمیزکننده مخصوص کار با مالت اپوکسی استفاده کنید. 

تمیز کردن تکه ضخیمی از پد بدرای محکدم پداک کدردن، برداشدته شدود. پدد را        

در  باید با حالت دوراندی روی کاشدی کشدید تدا از تغییدر شدکل جلدوگیری شدود.        

میدز کدردن مالیدم برداشدته و     مرحله دوم تمیز کردن، تکه ندازکی از پدد بدرای ت   

در مرحلده نهدایی، تمیدز کدردن و آبکشدی بایدد بدا         به صورت فوق استفاده شدود. 

یک اسفنم خیس انجدام شدود. از آب تمیدز  غیدر گچدی بدرای خدیس کدردن پدد و          

یدا دوراندی حرکدت     (°45)اسفنم را به صورت زاویده دار   اسفنم استفاده شود.

ار را ادامه دهید تا مالتهدای اضدافی کداماًل    دهید تا تغییر شکل ایجاد نشود. اینک

در صورتی که موقع تمیز کردن به تکه مالت سدفت شدده ای روی    پاک شوند.

کاشدی هدا را    کاشی برخورد کردید، مرحله تمیز کدردن نهدایی را تکدرار کنیدد.    

 باید بعد از تمیز کردن، بصورت دورانی پاک کرد و صیقل داد. 

 احتیاطات قبلی

 ه هرگونه ذره گرد، کلوخی یا سخت در یک کیسه تدازه بداز   در صورت مشاهد

 شده، از آن محصول استفاده نکنید.

 



 

 
 ،باعدی مدی شدود تدا مدالت ضدعیف شدود و حفدره هدا و          . چون آب اضافه نکنید بیشتر یا کمتر از آنچه که روی بسته بندی محصول یا دفترچه اطالعات فنی آن درج شده

 ود بیاید، رنگ آن تغییر کند و تیره تر از آنچه که هست به نظر بیاید.دانه هایی روی سطح مالت به وج

              ی روی کاشدی داشدته   پیش از اینکه سطح را به مالت آغشته کنید، آن را روی یک نمونده از کاشدی مدوردنظر امتحدان کنیدد تدا ببینیدد  کده مدالت ممکدن اسدت چده تداثیرات

 مناسب استفاده شود. باشد. توصیه می شود  برای عملکرد مطلوب از یک عایق

    .مراقب کاشی هایی که سطح نرم دارند و ممکن است خراشیده شوند باشید 

  روز برای خشک شدن مالت صبر کنید. 2در مورد پر کردن آب استخرها بعد از مالت ریزی حداقل 

    زمددان انتظددار و زمددان ماندددگاریCERMIJOINT EPOGLASS      درجدده 20دقیقدده در  10دقیقدده و  00ترتیددبدر ظددرف سددرباز بددرای تمیددز کددردن اولیدده، بدده +

ن زمان ممکن اسدت  سانتیگراد است که ممکن است در دماهای محیطی باالتر کوتاه تر باشد. در این صورت باید با لمس کردن میزان خشک شدن آن را تست کرد. .ای

 در دماهای پایین تر، طوالنی تر باشد.  

  حداقل ضخامت مالت بایدmm3  نازک تر از این ضعیف و به راحتی متالشی می شوند.باشد. مالتهای   

     اتصدداالت  اتصدداالت انبسدداطی امکددان جابجددایی هددای جزئددی در اثددر تغییددرات دمددا، رطوبددت و بارهددای مکددانیکی و حرارتددی را روی سددطح و زیددر الیدده فددراهم مددی کنددد

در قسدمت اتصدال   بار ترافیکی و عبور و مرور زیاد، پهنای فضدای مدوردنظر،    متناسب با سیستم های انتقال حرارت و عایق بندی، کف های در معرض باید انبساطی

. فضداهای دارای کاشدی هدای سدایز     کاشی با سایر مصالح در امتداد گوشه های داخلی، اتصاالت موجود و در جاهایی که نوع مصالح زمینده متفداوت اسدت، تهیده شدوند     

 باید با پروفیل ها  یدا ماسدتیک هدای مناسدب، عدایق کدرد.       را اتصاالت انبساطیتوجه به سایز و نوع کاشی(.  متر با 1قسمت در  1بزرگ را باید قسمت بندی کرد )هر 

 مالت های رزین اپوکسی برای اتصاالت انبساطی مناسب نیستند.

  ساعت از نور مستقیم خورشید، یخ زدگی و بارندگی محافظت شود. 21نواحی مالت ریزی شده باید حداقل تا 

 پیش از کاشدی کداری محدل هدای خدیس ) حمدام و...( ابتددا ضددآب کدردن توصدیه مدی            پوکسی غیرقابل نفوذ هستند اما برای ضد آب کردن طراحی نشده اند. مالت های ا

 (.CERMIPROOF FF، یا CERMICRYL ،CERMIPROOF SSشود )

  وقتی رزین اپوکسی در معرض شرایط فضای بیرون یا اشعهUV دهای قوی قرار می گیدرد ممکدن اسدت در اثدر واکدنش طبیعدی احتمدالی        یا تماس طوالنی مدت با اسی

 تغییر رنگ یا شکل دهد. این مسئله باعی ضعیف شدن عملکرد فنی آن نخواهد نشد.

 . توصیه می شود برای کاشی های غیر براق از مالت همرنگ استفاده شود 

 ها مشکل می شود.از این مالت برای کاشیهای تراکوتا استفاده نشود چون تمیز کردن آن 

 شرایط خاص 

  روی جدول مقاومت شدیمیایی  باید تاثیر مواد قلیالیی یا اسیدی را پیش از استفاده مالت روی کف های صنعتی چک کرد. مقدار تاثیر مواد شیمیایی معمولی را باید  از

 مراجعه کنید. چک کرد. لطفا پیش از استفاده به خصوص در محل های تولید شیر و لبنیات، به خدمات فنی 
 پوشش

 ( 2مقدار پوشش تقریبیkg/m        با توجه به سایز و ضخامت کاشی و پهنای بند می تواند متفاوت باشد. فرمول ذیل یک فرمدول نظدری اسدت.  بده مقددار پوشدش محاسدبه )

 برای هدررفت در طول استفاده اضافه کرد.  %00شده باید 

 A+B)*C*D*E/ (A*B)( پوشش مالت =)2kg/m ) 

 Aطول : ( کاشیmm) 

 B( عرض کاشی :mm) 

 C( ضخامت کاشی :mm) 

 D( پهنای بند :mm) 

 E( 1/0: ضریب چگالی) 

 (kg/m2 *پوشش) (mmپهنای بند ) (mmضخامت ) سایز کاشی

00*00(cm) 6 3 610/0 

33*33(cm) 1 1 360/0 

20*20(cm) 2 3 390/0 

33*20(cm) 1 3 300/0 

20*20(cm) 2 1 160/0 

30*30(cm) 2 3 260/0 

 *مقدار مصرف نمونه

 بسته بندی

  0گالن فلزی ( گالن/  96کیلوگرمیkg110 )روی هر پالت 

 انبارداری و زمان ماندگاری 

     مداه از تداریخ تولیدد اسدت. تداریخ تولیدد و عددد شدارژ          02درجده سدانتیگراد، زمدان مانددگاری      02برای انبار کردن گالن های باز نشده در هوای خشدک و خندک بداالی

 بسته بندی درج شده است.روی 



 

           گددددددددددددددددددالن را   1محصددددددددددددددددددوالت را نبایددددددددددددددددددد در انبارهددددددددددددددددددای مرطددددددددددددددددددوب یددددددددددددددددددا غرقدددددددددددددددددداب شددددددددددددددددددده نگهددددددددددددددددددداری کددددددددددددددددددرد. حددددددددددددددددددداکثر 

 می توان برای انبار کردن روی هم قرار داد.

 .در صورت عدم استفاده از کیسه های باز شده، باید در آنها را محکم بست تا در مجاورت هوا قرار نگیرد 

 درجه سانتیگراد ممکن است بلورهایی ایجاد شود که استفاده از مالت را سخت کند.در چنین مواردی محصول را حداقل دو روز در  02مای زیر برای نگهداری در د

 درجه سانتیگراد قرار دهید. اینکار کمک می کند تا بلورها حل شده و محصول دوباره یکنواخت شود. 20-23دمای بین 

 بهداشت و ایمنی

 ست در اثر تماس با رزین اپوکسی و آمینه هدا. در صدورت تمداس بدا چشدم سدریع بدا آب فدراوان شسدته و از امدداد پزشدکی کمدک گرفتده شدود. بعدد از                خارش چشم و پو

 تماس با پوست، سریع با مقدار زیادی آب و صابون شستشو داده شود.

 .از لباس، دستکش و محافظ چشم/ صورت مناسب استفاده شود 

 شود. در صورت لزوم می توان از ماسک گرد و خاک استفاده کرد. محصول نباید استنشاق 

 .محصول باید دور از دسترس اطفال نگه داشته شود 

 

هدای درج شدده   در مرحله تولید، کنترل های اولیه محصول ما انجام شده است. ما ثبات کیفیت محصوالتمان را تضمین می کنیم. همۀ توصدیه هدا و دسدتورالعمل    توجه: 

ق بده  طالعات فنی به طور کلی بر اساس تجربیات مدا اسدت. لطفدًا بدرای سدطوح خاصدی کده در برگده اطالعدات فندی لحداظ نشدده اندد، بدا مدا تمداس بگیریدد. حد                  در برگه ا

رجحیدت  اروزرسانی اطالعات این برگه، بدون اعالن قبلی، در صورت ضرورت هدای فندی، بدرای شدرکت مدا محفدوظ اسدت. ایدن کاتدالوگ جدیدد بده نسدخه هدای قبلدی               

 دارد.

  



 

 

 CERMIJOINT EPOSOLجدول مقاومت شیمیایی 

 + : مقاوم؛ بدون تغییر شکل در اثر تماس دائم

 )+(: نسبتا مقاوم؛ در مورد تماس موقت

 ساعت 21: غیرمقاوم؛ تغییر شکل و رنگ مالت بعد از مدت کوتاهی تماس، مثال -

 یمیاییماده ش مقاومت ماده شیمیایی مقاومت ماده شیمیایی مقاومت

 

  



 

 

 جدول رنگ های مالت ها

 ستون اول سمت چپ به ترتیب از باال به پایین:

 -آبی پررنگ -آبی -سبز -زرد پررنگ -کاراملی -کرم افس -کرم طرح دار  -کِرم خاکی -کرم تیره -کرم -عاجی -یاسی -سفیدمحصول/ رنگ : 

 سبز پررنگ -قرمز پررنگ -آجری -یصورت -موکا -قهوه ای -مشکی تیره -سیاه -ذغالی -خاکستری -طوسی

 جدول مصرف مالت

 طول کاشی/ عرض کاشی/ ضخامت کاشی/ پهنای بند شکل سمت چپ)در جهت عقربه ساعت(:

 سمت راست:

A+B)*C*D*E/ (A*B)( پوشش مالت =)2kg/m ) 

 A( طول کاشی :mm) 

 B( عرض کاشی :mm) 

 C( ضخامت کاشی :mm) 

 D( پهنای بند :mm) 

 E ضریب چگالی : 

 

- CERMIJOINT 0-3 FLEX  :1/0 

- CERMIJOINT 1-6 EXTRA  :1/0 

- CERMIJOINT 2-10 HRC  :1/0 

- CERMIJOINT 3-10 FLEX  :3/0 

- CERMIJOINT EPOSOL  :6/0 

- CERMIJOINT EPOGLASS  :6/0 

 کرد.برای هدررفت در طول استفاده اضافه   %00فرمول باال یک فرمول نظری است.  به مقدار پوشش محاسبه شده باید  *

 
 

  



 

 
 هایی برای عملکرد بهترپرایمرها و افزودنی

CERMIFIIM 

 پرایمر

     منافذ موجود روی سطوح سیمانی و سنگ گچی را منظم می کندد کده باعدی

افزایش قابلیت چسبندگی چسب هایی که پایه سیمان دارند و ساروج های هم 

 سطح کننده می شود.

  در مکانهای بستهبدون بو و فاقد حالل. ایمن برای استفاده 

 .مانع تشکیل گرد و غبار روی سطوح می شود 

 معرفی:

    .پرایمر با پایه رزین سینتتیک که جذب آب را روی سطوح متعادل مدی کندد

سدطوح منفددذدار را بددرای اسددتفاده از سدداروج هدای سددیمانی آمدداده مددی سددازد.   

 پیش از استفاده از چسب کاشی، ترکیبدات هدم سدطح کنندده و پالسدترها منافدذ      

موجددود روی سددطوح را مددنظم مددی کنددد کدده باعددی افددزایش قابلیددت چسددبندگی  

 سطح زیرالیه و چسبندگی ساروج ها می شود. آماده مصرف است.

 مکان مورد استفاده

         .مناسب برای پرایمدر کدردن عمدودی و افقدی در فضداهای داخلدی و بیروندی

یرالیدده ایددده آل بددرای پرایمددر کددردن بتددون، الیدده هددای سددیمانی ، پالسددترها، ز 

های سنگ گچی و چوبی  برای آماده سازی سدطح پدیش از اسدتفاده از مدواد     

 سیمانی

 مشخصات  

 محتویات: پلیمرهای اکریلیک، افزودنی ها، آب 

 نوع: مایع 
 رنگ: نارنجی

 گرم بر سانتیمترمکعب 00/0چگالی: 

 ویژگیهای کاربردی

 درجه سانتیگراد 30تا  0دمای مورد نیاز به هنگام کار: 

رطوبدت   %00درجده سدانتیگراد،    23سداعت )  3خشک شدن: حداقل  زمان

 نسبی(

 عملکرد فنی

 مقاومت نسبت به رطوبت: خوب

 مقاومت نسبت به مواد قلیایی و اسیدی: متوسط

 مقاومت نسبت به شوکهای حرارتی: عالی

 انعطاف پذیری: خوب

 آماده سازی سطح   

  باشد. سطوح باید تمیدز  زیر الیه باید برای یک چسبندگی مناسب، حتمًا تمیز

و عدداری از گددرد و خدداک، آلددودگی، چربددی یددا هددر نددوع مددانع دیگددری بددرای   

  چسبندگی باشد.

 زیر الیه باید کامل، تمیز، یکنواخت بوده و خیلی خشک یا خیس نباشد. 

 .پیش از زدن پرایمر، ترک های روی زیرالیه باید ترمیم شوند 

 کاربرد

 CERMIFILM  وجود،باید بدرای همگدن شددن     آماده مصرف است. با این

 مایع پیش از مصرف تکان داده شود. 

    مددایع بایددد بددا اسددتفاده از یددک اسددفنم، غلتددک یددا بددرس بدده حددد کددافی و مسددتقیم

روی سدطح زده شدود و کدامال آن را پوشدش دهدد. بدرای سدطوح پرمنفدذ بایددد         

 دوالیه زده شود. 

    .مددت زمدان    صبر کنید تا پرایمر خشک شود بعد کار بعددی را شدروع کنیدد

خشدک شددن آن ممکدن در دماهدای پدایین تدر و رطوبدت بیشدتر، طدوالنی تدر           

 شود.

        بدده علددت دشددوار بددودن تمیددز کددردن آن، از پاشددیدن محصددول در حددین کددار

 خودداری کنید.

 احتیاطات قبلی

  اضافه نکنیدیا ترکیبات دیگری آب  . 

 کداری، حدداقل    . قبل از کاشیاستفاده نکنیدرا روی زیر الیه یا بتون تازه  مایع

 هفته برای خشک شدن پالستر یا بتون صبر کنید. 6

  درجه سانتیگراد باشد و احتمال خطدر  0دمای سطح مورد استفاده باید باالی +

 یخ زدگی وجود نداشته باشد.

 استفاده نکنید سطوح بدون منفذ یا آب گریزرا روی  مایع. 

 استفاده نکنید ادسطوح خیس یا زیرالیه های دارای رطوبت زیرا روی  مایع. 

 CERMIFILM    منافدددذ سدددطح را کددداهش مدددی دهدددد. نمدددی تدددوان از آن بدددرای

 ضدآب کردن استفاده کرد.

      بعد از خشک شدن نباید در معرض نور مستقیم خورشدید یدا تداثیرات آب قدرار

 بگیرد.در این شرایط بالفاصله کار بعدی را شروع کنید. 

 پوشش

  ( 2مقدددار پوشددش تقریبددیlt/m بددا توجدده بدد )   ه منافددذ زیرالیدده مددی توانددد متفدداوت

  2lt/m 200/0 -000/0باشد. پوشش یک الیه:   

 بسته بندی

  0گالن پالستیکی ( گالن/  11لیتریkg120 )روی هر پالت 

 انبارداری و زمان ماندگاری 

    درجده   1برای انبار کردن گالن های باز نشده در هوای خشک و خندک بداالی

اه از تداریخ تولیدد اسدت. تداریخ تولیدد و عددد       مد  02سانتیگراد، زمان ماندگاری 

 شارژ روی بسته بندی درج شده است.

         .محصددوالت را نبایددد در انبارهددای مرطددوب یددا غرقدداب شددده نگهددداری کددرد

 می توان برای انبار کردن روی هم قرار داد.گالن را  1حداکثر 

     سدت تدا   در صورت عدم استفاده از گالن های باز شدده، بایدد در آنهدا را محکدم ب

 در مجاورت هوا قرار نگیرد.

 بهداشت و ایمنی

    در صورت تماس با چشم سریع با آب فراوان شسته و از امداد پزشدکی کمدک

گرفتدده شددود. بعددد از تمدداس بددا پوسددت، سددریع بددا مقدددار زیددادی آب و صددابون        

 شستشو داده شود.

 .از لباس، دستکش و محافظ چشم/ صورت مناسب استفاده شود 

  محصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددول بایددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد د

 ر از دسترس اطفال نگه داشته شود.و 

هدای درج شدده در   در مرحله تولید، کنترل های اولیه محصول ما انجام شده است. ما ثبات کیفیت محصوالتمان را تضمین می کنیم. همۀ توصیه ها و دستورالعمل توجه: 

برگه اطالعات فنی لحاظ نشده اند، با ما تماس بگیرید. حدق بده روزرسدانی     برگه اطالعات فنی به طور کلی بر اساس تجربیات ما است. لطفًا برای سطوح خاصی که در

  رد.اطالعات این برگه، بدون اعالن قبلی، در صورت ضرورت های فنی، برای شرکت ما محفوظ است. این کاتالوگ جدید به نسخه های قبلی ارجحیت دا



 

 
 

CERMIFIIM PLUS 

 قوی پرایمر

  و سنگ گچی را منظم می کند.منافذ موجود روی سطوح سیمانی 

       باعی افزایش قابلیت چسبندگی چسب هایی که پایده سدیمان دارندد و سداروج

 های هم سطح کننده می شود.

         به خصوص مناسب بدرای پرایمدر کدردن پدیش از کاشدی کداری روی کاشدی

 های قبلی

 بدون بو و فاقد حالل. ایمن برای استفاده در مکانهای بسته 

 ار روی سطوح می شود.مانع تشکیل گرد و غب 

 معرفی:

         پرایمر با پایه رزین سینتتیک بدا چسدبندگی قدوی  و پرکنندده هدای معددنی کده

جذب آب را روی سطوح متعادل می کند یا کاهش می دهد. پدیش از اسدتفاده   

از چسددب کاشددی، ترکیبددات هددم سددطح کننددده و پالسددترها منافددذ موجددود روی   

کنددد کدده باعددی افددزایش قابلیددت    سددطوح کددم منفددذ یددا فاقددد منفددذ را مددنظم مددی      

چسددبندگی سددطح زیرالیدده و چسددبندگی سدداروج هددا مددی شددود. آمدداده مصددرف   

 است.

 مکان مورد استفاده

         .مناسب برای پرایمدر کدردن عمدودی و افقدی در فضداهای داخلدی و بیروندی

ایدده آل بدرای پرایمددر کدردن سدطوح کددم منفدذ یددا فاقدد منفدذ  ماننددد بتدون، الیدده         

رها، زیرالیده هدای سدنگ گچدی و چدوبی، کاشدی کداری        های سیمانی ، پالست

قبلددی و سددطوح مرمددری  بددرای آمدداده سددازی سددطح پددیش از اسددتفاده از مددواد  

سیمانی. به خصوص مناسب برای پرایمر کردن پیش از کاشی کداری روی  

 کاشی های قبلی.

 مشخصات  

 محتویات: پلیمرهای اکریلیک، افزودنی ها، پرکننده های معدنی، آب  

 ایع نوع: م
 رنگ: آبی

 گرم بر سانتیمترمکعب 1/0چگالی: 

 ویژگیهای کاربردی

 درجه سانتیگراد 30تا  0دمای مورد نیاز به هنگام کار: 

رطوبدت   %00درجده سدانتیگراد،    23سداعت )  6زمان خشک شدن: حداقل 

 نسبی(

 عملکرد فنی

 مقاومت نسبت به رطوبت: خوب

 مقاومت نسبت به مواد قلیایی و اسیدی: متوسط

 مقاومت نسبت به شوکهای حرارتی: عالی

 انعطاف پذیری: خوب

 آماده سازی سطح   

   زیر الیه باید برای یک چسبندگی مناسب، حتمًا تمیز باشد. سطوح باید تمیدز

و عدداری از گددرد و خدداک، آلددودگی، چربددی یددا هددر نددوع مددانع دیگددری بددرای   

  چسبندگی باشد.

 یلی خشک یا خیس نباشدزیر الیه باید کامل، تمیز، یکنواخت بوده و خ. 

 .پیش از زدن پرایمر، ترک های روی زیرالیه باید ترمیم شوند 

 کاربرد

 CERMIFILM PLUS      آمدداده مصددرف اسددت. بددا ایددن وجود،بایددد بددرای

 همگن شدن مایع پیش از مصرف تکان داده شود. 

    مددایع بایددد بددا اسددتفاده از یددک اسددفنم، غلتددک یددا بددرس بدده حددد کددافی و مسددتقیم

ه شدود و کدامال آن را پوشدش دهدد. بدرای سدطوح پرمنفدذ بایددد        روی سدطح زد 

 دوالیه زده شود. 

            صبر کنید تا پرایمدر خشدک شدود بعدد کدار بعددی را شدروع کنیدد. مددت زمدان

خشددک شدددن آن ممکددن در دماهددای پددایین تددر و رطوبددت بیشددتر، طددوالنی تددر      

 شود.

       بدده علددت دشددوار بددودن تمیددز کددردن آن، از پاشددیدن محصددول در حددین کددار

 خودداری کنید.

 احتیاطات قبلی

  اضافه نکنیدیا ترکیبات دیگری آب  . 

 6. قبدل از کاشدی کداری، حدداقل     اسدتفاده نکنیدد  را روی زیر الیه یا بتون تدازه   مایع 

 هفته برای خشک شدن پالستر یا بتون صبر کنید.

  درجه سانتیگراد باشدد و احتمدال خطدر یدخ     0دمای سطح مورد استفاده باید باالی +

 وجود نداشته باشد. زدگی

 
 استفاده نکنید سطوح بدون منفذ یا آب گریزرا روی  مایع. 

 استفاده نکنید سطوح خیس یا زیرالیه های دارای رطوبت زیادرا روی  مایع. 

 CERMIFILM   منافددذ سددطح را کدداهش مددی دهددد. نمددی تددوان از آن بددرای ضدددآب

 کردن استفاده کرد.

   تقیم خورشددید یددا تدداثیرات آب قددرار  بعددد از خشددک شدددن نبایددد در معددرض نددور مسدد

 بگیرد.در این شرایط بالفاصله کار بعدی را شروع کنید. 

 پوشش

   ( 2مقدار پوشدش تقریبدیlt/m          .بدا توجده بده منافدذ زیرالیده مدی تواندد متفداوت باشدد )

  2lt/m 100/0 -300/0پوشش یک الیه:   

 بسته بندی

  گالن پالستیکی kg 00 (11  /گالنkg110 )روی هر پالت 

 انبارداری و زمان ماندگاری 

    درجدده  1بددرای انبددار کددردن گددالن هددای بدداز نشددده در هددوای خشددک و خنددک بدداالی

ماه از تاریخ تولید است. تاریخ تولید و عدد شدارژ   02سانتیگراد، زمان ماندگاری 

 روی بسته بندی درج شده است.

  .1حداکثر محصوالت را نباید در انبارهای مرطوب یا غرقاب شده نگهداری کرد 

 گالن را می توان برای انبار کردن روی هم قرار داد.

         در صورت عدم استفاده از گالن های بداز شدده، بایدد در آنهدا را محکدم بسدت تدا در

 مجاورت هوا قرار نگیرد.

 بهداشت و ایمنی

    در صددورت تمدداس بددا چشددم سددریع بددا آب فددراوان شسددته و از امددداد پزشددکی کمددک

ا پوسدت، سدریع بدا مقددار زیدادی آب و صدابون شستشدو        گرفته شود. بعد از تماس بد 

 داده شود.

 .از لباس، دستکش و محافظ چشم/ صورت مناسب استفاده شود 

 .محصول باید دور از دسترس اطفال نگه داشته شود 

 

م. همدۀ توصدیه هدا و دسدتورالعمل هدای درج شدده در       در مرحله تولید، کنترل های اولیه محصول ما انجام شده است. مدا ثبدات کیفیدت محصدوالتمان را تضدمین مدی کندی       توجه: 

ریدد. حدق بده روزرسدانی     برگه اطالعات فنی به طور کلی بر اساس تجربیات ما است. لطفًا برای سطوح خاصدی کده در برگده اطالعدات فندی لحداظ نشدده اندد، بدا مدا تمداس بگی           

 ما محفوظ است. این کاتالوگ جدید به نسخه های قبلی ارجحیت دارد. اطالعات این برگه، بدون اعالن قبلی، در صورت ضرورت های فنی، برای شرکت

  



 

 

CERMILATEX 

 قوی افزودنی

 .عملکرد نهایی ساروج های سیمانی و ترکیبات را افزایش می دهد 

  .باعی افزایش مقاومت در مقابل خوردگی و تاثیرات آن می شود 

  دهد.قابلیت ارتجاعی ساروج ها را ایجاد کرده و افزایش می 

 .آب گریزی مالت سیمانی را افزایش می دهد 

 معرفی:

         .افزودنی قوی با پایه رزین سدینتتیک بدرای چسدب هدا و سداروج هدای سدیمانی

قدرت مکانیکی، آب گریزی، انعطاف پذیری و چسبندگی چسب های سیمانی، 

 مالت ها، پالسترها و ساروج ها و ... را افزایش می دهد.

 ب برای استفاده حرفه ایغیرسمی و غیراشتعال، مناس 

 مکان مورد استفاده

  سدنگ گچدی، مالتهدا و سداروج      -به چسب های سیمانی، سنگ گچی یا سدیمانی

هدا بددرای کاشدی کدداری، پالسدتر کددردن و سداختن الیدده هدای سددیمانی روی کددف       

های صنعتی و فضاهایی که در معدرض فشدار بدار یدا ترافیدک سدنگین هسدتند،        

های بدداز و نماهددای بیرونددی، کددف هددای     اسددتخرها و محددیط هددای خددیس، فضددا    

 حرارت از کف، اضافه می شود.  

 مشخصات  

 محتویات: امولسیون حاوی افزودنی های پلیمرسینتتیک  

 نوع: مایع 
 رنگ: سفید

Ph :1 

 گرم بر سانتیمترمکعب 00/0چگالی: 

 ویژگیهای کاربردی

 درجه سانتیگراد 30تا  0دمای مورد نیاز به هنگام کار: 

 : با توجه به دامنه کاربرد متغیر است.نسبت ترکیب

 عملکرد فنی

 مقاومت نسبت به رطوبت: عالی

 مقاومت نسبت به مواد قلیایی: عالی

 مقاومت نسبت به شوکهای حرارتی: عالی

 انعطاف پذیری: عالی

 بر ساروج    CERMILATEXتاثیر 

 .چسبندگی ساروج های سیمانی را افزایش می دهد 

   مقابل خوردگی و تاثیرات آن می شود.باعی افزایش مقاومت در 

   ذوب ،  –مقاومت در مقابل حرارت را افزایش داده و تحت فشار شدید انجمداد

 مانع ترک خوردن می شود.

       وقتی به چسب های سیمانی کاشی اضافه مدی شدود قابلیدت کشدیدگی و انعطداف

پذیری  را افزایش می دهد و مقاومت نسبت بده شدوکهای حرارتدی را بداال مدی      

 رد.ب

   ،وقتدددددی بددددده مدددددالت هدددددای سدددددیمانی کاشدددددی اضدددددافه مدددددی شدددددود آب گریدددددزی

 ضدخراشیدگی، و کشش خمیدگی مالت را افزایش می دهد.

 کاربرد

 CERMILATEX       آماده مصرف است. بدا ایدن وجود،بایدد بدرای همگدن شددن

 مایع پیش از مصرف تکان داده شود. 

       سددانتیگراد درجده   30تددا  0ترکیدب افزودندی بددا سداروج بایددد در دمدای محیطدی

 انجام داد.

 CERMILATEX       با نسبت مساوی به سداروج اضدافه مدی شدود و از مقددار

آبی که قرار بود برای ترکیب استفاده شدود کدم مدی شدود. توصدیه مدی شدود از        

CERMILATEX  2واحددد آب،  3اسددتفاده شددود )بدده جددای  3بدده  0بددا نسددبت 

 با هم مخلوط شود(.  CERMILATEXواحد  0واحد آب و 
 ترکیدددددب متشدددددکل ازکاشدددددی کددددداری روی کاشدددددی هدددددای قبلدددددی،   هنگدددددام 

CERMIPLUSو CERMILATEX  بدده مقدددار مسدداوی(،  0:0بدده نسددبت(

به عنوان پرایمر، توصیه می شدود. بدرای یکدسدت شددن پرایمدر، زدن دوالیده       

  2kg/m 2/0در کدل مدی باشدد )     2kg/m 1/0توصیه می شود. مقدار مصدرف 

 (.ILATEXCERMاز   2kg/m 2/0و   CERMIPLUSاز

         ،در مددواقعی کدده بدده پالسددتر قددوی یددا تددرمیم سددطح نیدداز اسددت ماننددد اسددتخرها

  CERMIMORTAR 2-10بدده  CERMILATEXتوصددیه مددی شددود   

اسدتفاده شدود )بده     3بده   0برای هم سدطح کدردن و بازسدازی پالسدتر بدا نسدبت       

بددا هددم مخلددوط  CERMILATEXواحددد  0واحددد آب و  2واحددد آب،  3جددای 

 شود(. 
 وار بدددودن تمیدددز کدددردن آن، از پاشدددیدن محصدددول در حدددین کدددار  بددده علدددت دشددد

 خودداری کنید.

 احتیاطات قبلی

  اضافه نکنیدیا ترکیبات دیگری آب  . 

  ،روی سطوح فلزی، پالستیکیPVC.یا مشمع استفاده نکنید ، 

 .به ترکیبات هم سطح کننده اضافه نکنید 

    نی اگددر در محیطددی بسددیار گددرم و خشددک  ایددن محصددول بدده یددک چسددب سددیما

اضافه شود می تواندد باعدی تشدکیل الیده هدای ندازک یدا الیده الیده شددن سدطح            

شددود. در اینصددورت بایددد الیدده هددای نددازک را کنددد و دوبدداره از ترکیددب تددازه       

 استفاده کرد.

  در استخرها، هنگام افزودن ساروج و پالستر، قبل از کاشی کاری باید حداقل

 هفته صبر کرد تا کامال خشک شوند. 6

 افدزوده شددن بده چسدب، خشدک شددن آن را بده تداخیر مدی انددازد.            در صورت

 برای دستورالعمل های الزم با خدمات فنی مشاوره کنید.

  در صورت افزوده شدن به پالستر، آن را ضخیم تر می کند. پس باید در حین

 استفاده مراقب بود.

 پوشش 

  ( 2مقدددار پوشددش تقریبددیlt/m    بددا توجدده بدده دامندده کدداربرد مددی توانددد ) متفدداوت

 باشد. برای اطالع از میانگین مصرف به بخش کاربرد رجوع کنید.

 بسته بندی

   لیتری00گالن پالستیکی (گالن/  11kg120 )روی هر پالت 

   لیتری20گالن پالستیکی (گالن/  21kg110 )روی هر پالت 

  

 انبارداری و زمان ماندگاری 

 درجده   1نک بداالی  برای انبار کردن گالن های باز نشده در هوای خشک و خ

ماه از تداریخ تولیدد اسدت. تداریخ تولیدد و عددد        02سانتیگراد، زمان ماندگاری 

 شارژ روی بسته بندی درج شده است.

        .محصددوالت را نبایددد در انبارهددای مرطددوب یددا غرقدداب شددده نگهددداری کددرد

 گالن را می توان برای انبار کردن روی هم قرار داد. 1حداکثر 

 از گالن های باز شده، بایدد در آنهدا را محکدم بسدت تدا       در صورت عدم استفاده

 در مجاورت هوا قرار نگیرد.

 بهداشت و ایمنی

   در صورت تماس با چشم سریع با آب فراوان شسته و از امداد پزشکی کمدک

گرفتدده شددود. بعددد از تمدداس بددا پوسددت، سددریع بددا مقدددار زیددادی آب و صددابون       

 شستشو داده شود.

 ظ چشم/ صورت مناسب استفاده شود.از لباس، دستکش و محاف 

 .محصول باید دور از دسترس اطفال نگه داشته شود 
 

 

 

 



 

 
 

هدای  در مرحله تولید، کنترل های اولیه محصول ما انجام شده است. ما ثبات کیفیدت محصدوالتمان را تضدمین مدی کندیم. همدۀ توصدیه هدا و دسدتورالعمل          توجه: 

ی بر اساس تجربیات ما است. لطفدًا بدرای سدطوح خاصدی کده در برگده اطالعدات فندی لحداظ نشدده اندد، بدا مدا تمداس               درج شده در برگه اطالعات فنی به طور کل

نسدخه  بگیرید. حق به روزرسانی اطالعات این برگه، بدون اعالن قبلی، در صورت ضرورت های فنی، برای شرکت ما محفوظ اسدت. ایدن کاتدالوگ جدیدد بده      

 های قبلی ارجحیت دارد.

  



 

 
 یز کردن سطح و مواد موردنیاز آنتم

CERMINET 

 مایع تمیزکننده کاشی با پایه اسید )اسید متراکم(

   ایده آل برای تمیز کردن سیمان و لکه های ساروج های آهکی و اضافات بعدد

 از کاشی کاری

 کاربرد آسان 

 معرفی:

         مایع با پایه اسید )اسید متراکم( بدرای تمیدز کدردن سدیمان و لکده هدای سداروج

ای آهکی و اضافات بعد از کاشی کداری )چسدب هدا، مدالت هدا، پالسدترها و       ه

 ...( از روی سطوح

 مکان مورد استفاده

 مناسب برای انواع کاشی  با سطوح مقاوم نسبت به اسید 

 )مناسب برای پاک کردن اضافات موم ) برای کاشی های مومی 

 مشخصات  

 نوع: مایع 
 رنگ: شفاف

Ph :3/0 < 
 بر سانتیمترمکعبگرم  03/0چگالی: 

 دمای انجماد:  صفر درجه سانتیگراد

 ویژگیهای کاربردی

 درجه سانتیگراد 10تا  0دمای مورد نیاز به هنگام کار: 

 آماده سازی سطح

           پیش از تمیز کردن، هرچیزی کده ممکدن اسدت در تمداس بدا اسدید باشدد یدا بایدد

رد مانندد  پاک شود یا پوشش مطمئنی داشته باشد که در معرض هدوا قدرار نگید   

 پوشش مرمر و سنگ های طبیعی، آلومینیوم، ضدزنگ، یا سطوح فلزی

 .پیش از تمیز کردن، سطح را باید با اسفنم مرطوب کرد 

 .زیرالیه باید حتما تمیز و محکم باشد 

 .این مایع در شرایط بسیار گرم یا خشک استفاده نشود 

 کاربرد

 

 CERMINET ست. برای نرم تر شدن لکده  یک مایع با پایه اسید )اسید متراکم( ا

)آب((. 0)مدایع( بده    0ها و اضافات باید قبل از استفاده با آب رقیق شود )به نسبت 

پدیش  باشدد. بدا ایدن حدال بایدد       0بده   0در مورد لکه های خیلی سخت این نسبت بایدد  

 تاثیر آن را روی نمونه ای ازمواد امتحان کرد.از تمیز کردن، 

 موردنیاز با اسفنم روی سدطح بزنیدد طوریکده تمدام آن      مایع رقیق شده را به اندازه

 را کامال پوشش دهد.

 0       دقیقه صبر  کنید تا محلول اثر کند و لکه یا اضافات را کدامال حدل کندد. سدپس بدا

یدک اسددفنم زبددر یددا تمیزکننددده وکیددوم صددنعتی ، مددایع را از روی سددطح پدداک کنیددد.   

ح را چنددین بدار کدامال بدا     نگذارید که مایع روی سطح بماندد و خشدک بشدود و سدط    

آب بشوئید. سپس باید با یک دستمال تمیدز و خشدک بده حالدت دوراندی پداک شدده و        

 صیقل داده شود.

 CERMINET      برای استفاده همراه با تمیزکننده  های صدنعتی مناسدب اسدت. بدرای

تقسدیم بندددی   2m  1-3تمیدز کدردن بایددد قسدمت مدوردنظر را بدده قسدمت هدای کوچددک       

دقیقده صدبر کدرد تدا محلدول اثدر        2-3تفاده از محلول روی سدطح، بایدد   کرد.بعد از اس

 کند.

     به علت اثرات خطرناک مایع، هوای محیط تهویه شود و از اسدپری کدردن محصدول

 در حین استفاده خودداری شود.

 احتیاطات قبلی

         دمای سطح مورد استفاده باید باالتر از صدفر درجده سدانتیگراد باشدد. نبایدد خطدر یدخ

 ح وجود داشته باشد.  زدن سط

        این ماده برای سطوح حساس به اسید، ضددزنگ، آلومینیدوم و فلدز، مرمدر صدیقلی یدا

کاشددی هددای بددراق و سددنگ آهکددی مناسددب نیسددت. ممکددن اسددت باعددی تغییددر رنددگ،      

 خوردگی و تغییر شکل در مالت های تیره رنگ شود.

        فلدزی و  محلول تبخیرشده ممکن است باعدی خدوردگی شدده و سدطوح و قسدمت هدای

کرومی خورده یا دچار تغییر رندگ شدوند. پدیش از اسدتفاده قسدمت هدایی را کده نبایدد         

در معددرض آن باشددند را برداریددد یددا روی آن هددا را بپوشددانید تددا در مجدداورت هددوا         

 نباشند.  

 پوشش 

 ( 2مقدار پوشش تقریبیlt/m  .با توجه به نوع لکه یا اضافات می تواند متفاوت باشدد )
2lt/m 06-02 

 ته بندیبس

   لیتر در یک جعبه( 00بطری/  00) لیتری0بطری پالستیکی 

 انبارداری و زمان ماندگاری 

         درجددده   0-10بددرای انبددار کدددردن گددالن هددای بددداز نشددده در هددوای خشدددک و خنددک

ماه از تداریخ تولیدد اسدت. تداریخ تولیدد و عددد شدارژ         02سانتیگراد، زمان ماندگاری 

 روی بسته بندی درج شده است.

 الت را نبایددد در انبارهددای مرطددوب یددا غرقدداب شددده نگهددداری کددرد. نبایددد در  محصددو

 معرض نور مستقیم خورشید قرار بگیرند.

        در صددورت عدددم اسددتفاده ، بایددد در آنهددا را محکددم بسددت تددا در مجدداورت هددوا قددرار

 نگیرند.

 بهداشت و ایمنی

 S1/2 شود. : محصول باید دور از دسترس اطفال  در انبار مطمئن نگه داشته 

 R20/21  .تنفس و تماس با پوست مضر است : 

 R36/37/38 تحریک چشم، سیستم تنفسی و پوست : 

 R42/43 احتمال ایجاد حساسیت در اثر تنفس یا تماس با پوست : 

 S24/25اجتناب از تماس با چشم و پوست : 

 S26  در صورت تماس با چشم سریع با آب فراوان شسته و از امداد پزشکی کمدک :

 شود.گرفته 

 S28.بعد از تماس با پوست، سریع با مقدار زیادی آب و صابون شستشو داده شود : 

 S38/39         در صورت عدم وجدود تهویده مناسدب، از ماسدک تنفسدی مناسدب اسدتفاده :

 شود.

  .از لباس، دستکش و محافظ چشم/ صورت مناسب استفاده شود 

 S45     شدکی کمدک گرفتده    : در صورت سانحه یدا احسداس نامسداعد سدریعا از امدداد پز

 شود )در صورت امکان برچسب ماده را نشان بدهید(.

 S46      در صددورت بلعیددده شدددن، سددریعا از امددداد پزشددکی کمددک گرفتدده شددود )در : :

 صورت امکان برچسب ماده را نشان بدهید(.

تضدمین مدی کندیم. همدۀ توصدیه هدا و دسدتورالعمل هدای درج شدده در برگده           در مرحله تولید، کنترل های اولیه محصول ما انجام شده است. ما ثبات کیفیت محصدوالتمان را  توجه: 

حدق بده روزرسدانی اطالعدات ایدن      اطالعات فنی به طور کلی بر اساس تجربیات ما است. لطفًا برای سطوح خاصی که در برگه اطالعات فنی لحاظ نشده اند، با ما تماس بگیرید. 

 ی، برای شرکت ما محفوظ است. این کاتالوگ جدید به نسخه های قبلی ارجحیت دارد.برگه، بدون اعالن قبلی، در صورت ضرورت های فن
 



 

 
CERMISTAIN 

پاک کننده لکهه بهرای کاشهی ههای سهرامیم و پورسهلین، مرمهر و سهنگهای         

 طبیعی و گرانیت

  به خصوص مناسب برای پاک کردن لکه های روی روکش ها 

 کاربرد آسان 

 معرفی:

 کدده بددا پایدده قلیددایی بددرای تمیددز کددردن لکدده هددای  مددایع تمیزکننددده ل

 روی روکش ها مانند لکه قهوه، شراب، آبمیوه، روغن و ... 

 مکان مورد استفاده

   مناسب برای کاشی های مرمری، گرانیت، ترازو، سدرامیک و

 پورسلین

 مشخصات  

 نوع: مایع 
 رنگ: شفاف

Ph :02 

 گرم بر سانتیمترمکعب 9/0چگالی: 

 درجه سانتیگراد  -6دمای انجماد: 

 ویژگیهای کاربردی

 درجه سانتیگراد 10تا  0دمای مورد نیاز به هنگام کار: 

 آماده سازی سطح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   پددیش از تمیددز کددردن، سددطح مددورد نظددر حتمددا بایددد بددا آب شسددته

 شود.

 .زیرالیه باید حتما تمیز و محکم باشد 

 .این مایع در شرایط بسیار گرم یا خشک استفاده نشود 

 کاربرد

 CERMISTAIN    یدددک مدددایع آمددداده مصدددرف اسدددت. مدددایع را

 روی سطح بریزید طوریکه تمام آن را کامال پوشش دهد.

 1-3           دقیقه صدبر  کنیدد تدا محلدول اثدر کندد و لکده یدا اضدافات را

کامال حل کند. سپس با یدک اسدفنم مدایع را از روی سدطح پداک      

 کنید.

   اگددددر لکدددده کماکددددان بدددداقی مانددددد دوبدددداره  مددددایع را روی سددددطح

دقیقه صبر  کنید سپس آن دوبداره را از روی سدطح    30،بریزید

 پاک کنید. اینکار را تکرار کنید تا لکه کامال پاک شود.

      با یک اسفنم این مایع را از روی سطح پداک کنیدد. نگذاریدد کده

مددایع روی سددطح بمانددد و خشددک بشددود و سددطح را چندددین بددار    

شدک بده   کامال با آب بشوئید. سپس باید با یک دسدتمال تمیدز و خ  

 حالت دورانی پاک شده و صیقل داده شود.

  .از اسپری کردن محصول در حین استفاده خودداری شود 

 پوشش

 ( 2مقددددار پوشدددش تقریبدددیlt/m بدددا توجددده بددده سدددختی لکددده مدددی تواندددد )

 2lt/m 00-1متفاوت باشد. 

 بسته بندی

   لیتری0بطری پالستیکی  

 انبارداری و زمان ماندگاری 

 های باز نشدده در هدوای خشدک و خندک      برای انبار کردن گالن

مدداه از تددداریخ   02درجدده سددانتیگراد، زمدددان ماندددگاری      10-0

تولید است. تاریخ تولید و عدد شارژ روی بسته بنددی درج شدده   

 است.

      محصدددوالت را نبایدددد در انبارهدددای مرطدددوب یدددا غرقددداب شدددده

نگهددداری کددرد. نبایددد در معددرض نددور مسددتقیم خورشددید قددرار       

 بگیرند.

 رت عدددم اسددتفاده ، بایددد در آنهددا را محکددم بسددت تددا در     در صددو

 مجاورت هوا قرار نگیرند.

 بهداشت و ایمنی

 S1/2     محصددددول بایددددد دور از دسددددترس اطفددددال  در انبددددار :

 مطمئن نگه داشته شود.

 R20/21  .تنفس و تماس با پوست مضر است : 

 R36/37/38 تحریک چشم، سیستم تنفسی و پوست : 

 R42/43  د حساسدیت در اثدر تدنفس یدا تمداس بدا       : احتمال ایجدا

 پوست

 S24/25اجتناب از تماس با چشم و پوست : 

 S26   در صورت تماس با چشم سریع با آب فدراوان شسدته و :

 از امداد پزشکی کمک گرفته شود.

 S28   بعددد از تمدداس بددا پوسددت، سددریع بددا مقدددار زیددادی آب و :

 صابون شستشو داده شود.

 S38/39  یده مناسدب، از ماسدک    : در صورت عدم وجدود تهو

 تنفسی مناسب استفاده شود.

    از لبدداس، دسددتکش و محددافظ چشددم/ صددورت مناسددب اسددتفاده

 شود.

 S45    در صورت سانحه یا احساس نامسداعد سدریعا از امدداد :

پزشکی کمک گرفته شدود )در صدورت امکدان برچسدب مداده      

 را نشان بدهید(.

 S46در صدددورت بلعیدددده شددددن، سدددریعا از امدددداد پزشدددکی : : 

کمک گرفته شود )در صورت امکدان برچسدب مداده را نشدان     

 بدهید(.

 

در مرحله تولید، کنترل های اولیه محصدول مدا انجدام شدده اسدت. مدا       توجه: 

ثبددددات کیفیددددت محصددددوالتمان را تضددددمین مددددی کنددددیم. همددددۀ توصددددیه هددددا و   

دستورالعمل های درج شده در برگه اطالعات فنی بده طدور کلدی بدر اسداس      

ربیدات مدا اسدت. لطفددًا بدرای سدطوح خاصدی کدده در برگده اطالعدات فنددی         تج

لحاظ نشده اند، با ما تماس بگیرید. حق به روزرسانی اطالعات ایدن برگده،   

بدددون اعدددالن قبلددی، در صدددورت ضددرورت هدددای فنددی، بدددرای شددرکت مدددا      

 محفوظ است. این کاتالوگ جدید به نسخه های قبلی ارجحیت دارد.

ا محفوظ است. ایدن کاتدالوگ جدیدد بده نسدخه هدای       های فنی، برای شرکت م

 قبلی ارجحیت دارد.

  



 

 

 ضدآب کردن

CERMICRYL 

 عایق ضدآب آماده مصرف، ارتجاعی، با پایه اکریلیک، پخش شونده

  به خصوص مناسب برای ضدآب کردن فوری روی سطوح مرطوب و خیس پیش

 از کاشی کاری

  ندارد.برای کاشی کاری، نیازی به پرایمر 

 مناسب برای کاشی کاری روی کاشی های قبلی، سطوح سیمانی و سنگ گچی 

 قابل رنگ شدن 

 معرفی

عددایق ضدددآب یددک قسددمتی، آمدداده مصددرف، ارتجدداعی، بددا پایدده اکریلیددک، پخددش         

شددونده. قابددل اسددتفاده بددرای سددطوح مرطددوب و خددیس بدده خصددوص سددمتی کدده در      

، منافدذ بسدیار ریدز رندگ یدا      معرض فشار مثبت قرار دارد. باید روی کل کاشی ها

 روکش ها را کامال پوشش دهد. 

 مکان مورد استفاده

مناسب برای استفاده عمدودی و افقدی داخلدی. قابدل اسدتفاده در محدیط هدای عمدومی         

خیس )حمام ها، سدرویس بهداشدتی و ...( و آشدپزخانه هدا، بدالکن هدا. بدرای تدراس         

 هستند مناسب نیست. های وسیع، استخرها و نواحی که دائم تحت فشار آب

 مشخصات  

 محتویات: پلیمرهای اکریلیک، افزودنی های آب گریز، پرکننده های معدنی و آب

 نوع: مایع

 رنگ: سبز

 گرم بر سانتیمترمکعب 3/0چگالی: 

 ویژگیهای کاربردی

 نسبت ترکیب: آماده مصرف

 درجه سانتیگراد 30تا  0دمای مورد نیاز به هنگام کار: 

 mm 2-0/0ضخامت:  

 رطوبت نسبی( %00درجه سانتیگراد،  23دقیقه  ) 30زمان خشک شدن: حداقل 

 

 رطوبت نسبی( %00درجه سانتیگراد،  23دقیقه  ) 30زمان چسبیدن: حداقل 

 عملکرد فنی

 انعطاف پذیری: عالی

 مقاومت نسبت به رطوبت: عالی

 + درجه سانتیگراد20تا   -30مقاومت نسبت به شوک های حرارتی: 

 سبت به گرما دیدن: عالیمقاومت ن

 مقاومت نسبت به مواد اسیدی و قلیایی:  متوسط

 سطوح مورد استفاده

   مناسددب بددرای روی پالسددترها و الیدده هددای سددیمانی و سددنگ گچددی و زیرالیدده هددای

 بتونی و کاشی کاری های قبلی

 آماده سازی سطح   

            د تمیدز و  زیر الیده بایدد بدرای یدک چسدبندگی مناسدب، حتمدًا تمیدز باشدد. سدطوح باید

عاری از گرد و خداک، آلدودگی، چربدی یدا هدر ندوع مدانع دیگدری بدرای چسدبندگی           

بعد از سدفت شددن صدیقلی شددن سدطوح و الیده سدطحی )بتدون و غیدره( بایدد            باشد.

 تمیز کاری انجام شود. 

 .زیر الیه باید کامل، تمیز، یکنواخت بوده و خیلی خشک یا خیس نباشد 

  خورشید هستند و دمای سطح آنها باالی سطوحی که در معرض نور مستقیمc30° 

 است باید با مرطوب کردن خنک شوند.

 CERMICRYL  .عمیق ترین نقطه مورد نظدر بدا   یک ماده هم سطح کننده نیست

 بیشتر باشد. 2mmمتر طول نباید از  2

   بددددرای انحددددراف بیشددددتر، سددددطح را بایددددد بدددداCERMIMORTAR 3-20 یددددا 

 CERMIFLOOR 4-30 کرد.یکدست و ، صاف 

 ترکیب کردن

 CERMICRYL      آماده مصرف است. با این وجود،باید برای همگدن شددن مدایع پدیش از

 مصرف تکان داده شود.

   .از هیچ نوع افزودنی )آب، التکس و ...( برای مایعات از پیش آماده شده استفاده نکنید 

  

 شرایط استفاده

     یگراد اسددتفاده + درجدده سددانت 30+ تددا 0ایددن محصددول بایددد در دمددای محیطددی بددین

 شود.

  درجه سانتیگراد باشدد و احتمدال خطدر یدخ     0دمای سطح مورد استفاده باید باالی +

 زدگی وجود نداشته باشد.

     استفاده روی سطوح بسیار گرم و در هوای آفتابی یا هنگام وزش بداد توصدیه نمدی

 شود.

 کاربرد

 CERMICRYL    ر بایددد بددا اسددتفاده از یددک بددرس سددخت یددا غلتددک رنددگ بددا مقدددا

میلددی  0گرم بددر مترمربددع )متناسددب بددا روکشددی بدده ضددخامت       کیلددو 20/0حددداقل 

 متر(به طور یکنواخت روی سطح پخش شده و آن را کامال پوشش دهد.

       میلدی متدر باشدد. الیده دوم      0/0-2دوالیه از آن توصدیه مدی شدود. ضدخامت حدداقل

دوم را بدا  دقیقه( زده شود. روکدش   30باید بالفاصله بعد از خشک شدن الیه اول )

زوایای مناسب با روکش اول بزنید تا جای خالی باقی نماند )توصیه مدی شدود اگدر    

 جهت زدن روکش اول افقی بوده است، روکش دوم در جهت عمودی زده شود(.

      برای جلوگیری از هرگونه نشتی آب در اتصاالت سرد )گوشده هدای داخلدی(، بایدد

بده مدواد قلیدایی اسدتفاده کدرد. روکدش        از نوار ارتجاعی یا شبکه تقویت کننده مقاوم

اول ضد آب باید وقتی هنوز خیس است، بدا توجده بده توصدیه سدازنده تقویدت شدود.        

 بعد از خشک شدن روکش اول، روکش دوم نیز به شرح فوق زده میشود.

  روز بعد از خشک شدن عایق ضدآب، شروع کرد. 0کار بعدی را باید حداقل 

 احتیاطات قبلی

 CERMICRYL وکددش ضدددآب اسددت کدده در سددازه هددایی کدده  در معددرض  یددک ر

فشار مثبت آب هستند استفاده مدی شدود. بدرای ضددآب کدردن در مقابدل فشدار منفدی         

 آب توصیه نمی شود.

    در صددورت مشدداهده هرگوندده ذره گددرد، کلددوخی یددا سددخت در یددک کیسدده تددازه بدداز

 شده، از آن محصول استفاده نکنید.

  نیداضافه نکیا ترکیب دیگری آب به آن. 

 .روی سطوح آب گریز از آن استفاده نکنید 

 CERMICRYL  روز بعددد از مصددرف حاصددل مددی  2خاصددیت ضدددآب شدددن آن

 شود.

  ،آن را مستقیما روی سطوح فلزیPVC       پالسدتیکی یدا بتدون هوادیدده، بتدون پدیش ،

 ریخته استفاده نکنید. لطفا برای گرفتن راهکار با خدمات فنی مشاوره کنید.

 هفتده   6بانید. قبدل از کاشدی کداری، حدداقل     سد یده یدا بتدون تدازه نچ    را روی زیر ال آن

 برای خشک شدن پالستر یا بتون صبر کنید.

 سطوح بسیار مرطوب استفاده نکنید. را روی آن 

  در امتدداد چداه فاضدالب     %3در تراس ها، محیط های خیس و امثال آن، باید شیب

 ایجاد کرد.

    زمددان خشددک شدددنCERMICRYL     ودن دمددای محددیط، هددوای    بدده دلیددل بدداال بدد

خشک، باد شددید و نصدب روی زیرالیده هدای پرمنفدذ کوتداهتر خواهدد شدد. ممکدن          

است در دماهای پایین تر، طوالنی تر و یا در رطوبت شدید یا هنگام کاشی کداری  

 روی سطوح عایق دار یا غیرقابل نفوذ، کوتاه تر باشد.   

 CERMICRYL  ی اسددتفاده مددی یددک مدداده ضدددآب اسددت کدده پددیش  از کاشددی کددار

شددود. نبایددد روی آن بدداز بمانددد. بایددد روی آن را بددا یددک پوشددش یددا روکددش مناسددب   

 پوشاند.   

   اتصدداالت انبسدداطی امکددان جابجددایی هددای جزئددی در اثددر تغییددرات دمددا، رطوبددت و

اتصداالت   بارهای مکانیکی و حرارتی را روی سدطح و زیدر الیده فدراهم مدی کندد.      

هدای انتقدال حدرارت و عدایق بنددی، کدف هدای در        متناسدب بدا سیسدتم     بایدد  انبساطی

در قسدمت  معرض بار ترافیکی و عبدور و مدرور زیداد، پهندای فضدای مدوردنظر،       

اتصال کاشی با سایر مصالح در امتداد گوشه های داخلدی، اتصداالت موجدود و در    

. فضداهای دارای کاشدی   جاهایی کده ندوع مصدالح زمینده متفداوت اسدت، تهیده شدوند        

متدر بدا توجده بده      1قسدمت در   1را بایدد قسدمت بنددی کدرد )هدر      های سدایز بدزرگ   

بایددد بددا پروفیددل هددا  یددا ماسددتیک هددای    را اتصدداالت انبسدداطیسددایز و نددوع کاشددی.  

 مناسب، عایق کرد.

  



 

 

 

 
  د کده احتمدال   روکش های ضدآب باید کامال تمامی بندها و منافذ را پوشش دهند. در غیراینصورت سطح دارای نقاط ضعیفی خواهد شد

 نشتی از آنها وجود دارد.

             اجزایی که باید عایق کاری شوند )مانند آرماتورهای ندورپردازی، لولده هدای تخلیده، فاضدالب هدا و شدیرآالت( را بایدد بدا محلدول هدای

 عایق ضد آب مناسب، عایق کرد.

  ارندگی محافظت شود.ساعت از نور مستقیم خورشید، یخ زدگی و ب 21نواحی کاشی کاری شده باید حداقل تا 

 شرایط خاص

 CERMICRYL .بعد از خشک شدن، قابل رنگ شدن است 

 پوشش

  ( 2مقدار پوشش تقریبیkg/m .با توجه به سطح مورد استفاده می تواند متفاوت باشد ) گرم بر مترمربدع )متناسدب بدا    کیلو 20/0حداقل

 میلی متر( 0روکشی به ضخامت 

 بسته بندی

  کی 00گالن های پالستیکی( گالن/ 11لوگرمیkg110 )روی هر پالت 

 انبارداری و زمان ماندگاری

  مداه از تداریخ تولیدد     02درجه سانتیگراد، زمان ماندگاری  0-30برای انبار کردن کیسه های باز نشده در هوای خشک و خنک باالی

 است. تاریخ تولید و عدد شارژ روی بسته بندی درج شده است.

 گدددددددددددالن را  1هدددددددددددای مرطدددددددددددوب یدددددددددددا غرقددددددددددداب شدددددددددددده نگهدددددددددددداری کدددددددددددرد. حدددددددددددداکثر   محصدددددددددددوالت را نبایدددددددددددد در انبار 

 می توان برای انبار کردن روی هم قرار داد.

 .در صورت عدم استفاده از کیسه های باز شده، باید در آنها را محکم بست تا در مجاورت هوا قرار نگیرد 

 بهداشت و ایمنی

 اد پزشکی کمک گرفتده شدود. بعدد از تمداس بدا پوسدت، سدریع بدا مقددار          در صورت تماس با چشم سریع با آب فراوان شسته و از امد

 زیادی آب و صابون شستشو داده شود.

 .از لباس، دستکش و محافظ چشم/ صورت مناسب استفاده شود 

 .محصول باید دور از دسترس اطفال نگه داشته شود 

 

شدده اسدت. مددا ثبدات کیفیدت محصددوالتمان را تضدمین مدی کنددیم. همدۀ توصدیه هددا و          در مرحلده تولیددد، کنتدرل هدای اولیدده محصدول مدا انجددام     توجهه:  

دستورالعمل های درج شده در برگه اطالعات فنی به طور کلی بر اساس تجربیات ما است. لطفًا برای سطوح خاصی که در برگه اطالعدات فندی   

بدون اعدالن قبلدی، در صدورت ضدرورت هدای فندی، بدرای شدرکت مدا           لحاظ نشده اند، با ما تماس بگیرید. حق به روزرسانی اطالعات این برگه،

 محفوظ است. این کاتالوگ جدید به نسخه های قبلی ارجحیت دارد.

  



 

 
CERMIPROOF SF 

 عایق ضدآب دو قسمتی، نیمه ارتجاعی، با پایه سیمان

       بدده خصددوص مناسددب بددرای ضدددآب کددردن فضدداهای خددیس، بددالکن هددا، تددراس هددای

 از کاشی کاری کوچک پیش

 نیمه ارتجاعی 

 مقاوم در برابر یخ زدگی، شوک های حرارتی و رطوبت 

 معرفی

عددایق ضددد آب دو قسددمتی، انعطدداف پددذیر، بددا پایدده سددیمان و افددزایش چسددبندگی. قابددل    

استفاده برای سطوح مرطوب و خیس به خصوص سمتی که در معرض فشدار مثبدت   

ار ریدز رندگ یدا روکدش هدا را کدامال       قرار دارد. بایدد روی کدل کاشدی هدا، منافدذ بسدی      

 پوشش دهد. 

 مکان مورد استفاده

مناسددب بددرای اسددتفاده عمددودی و افقددی داخلددی. قابددل اسددتفاده در محددیط هددای عمددومی    

خددیس )حمددام هددا، سددرویس بهداشددتی و ...( و آشددپزخانه هددا، بددالکن هددا، تددراس هددای      

شددید آب  کوچک، استخرها)ی کوچک( و نواحی کوچک تا متوسطی که تحت فشدار  

 نیستند. به علت قوی بودن برای فونداسیون ساختمان قابل استفاده است.

 مشخصات  

 محتویات:  

انعطداف  قابلیدت   (: سیمان بدا کیفیدت، افزودندی هدایی بدرای افدزایش      Aقسمت سیمانی ) -

 پذیری و آب گریزی و تقویت چسبندگی

 (: التکس مایع با پایه رزین سینتتیکBقسمت مایع ) -

 (B( + مایع ) قسمت Aسمت ق)نوع: پودری 
 (B(/ سفید ) قسمت Aقسمت )رنگ: خاکستری 

گدرم بدر سدانتیمترمکعب  )     0/0(، Aقسدمت  )گدرم بدر سدانتیمترمکعب      1/0چگالی: 

 ( Bقسمت 

 ویژگیهای کاربردی

 (B) قسمت  lt 20/6(، Aقسمت ) kg20نسبت ترکیب: 

 ساعت 0مدت زمان مصرف در ظرف سر باز: 

 درجه سانتیگراد 30تا  0هنگام کار: دمای مورد نیاز به 

 mm 3-2ضخامت:  

 رطوبت نسبی( %00درجه سانتیگراد،  23ساعت  )6زمان خشک شدن: حداقل 

 رطوبت نسبی( %00درجه سانتیگراد،  23ساعت  )6زمان چسبیدن: حداقل 

 عملکرد فنی

 انعطاف پذیری: خوب

 مقاومت نسبت به رطوبت: عالی

 + درجه سانتیگراد20تا   -30رتی: مقاومت نسبت به شوک های حرا

 مقاومت نسبت به گرما دیدن: عالی

 سطوح مورد استفاده

   مناسب برای روی پالسترها و الیه های سیمانی و سنگ گچی و زیرالیه های بتونی 

 آماده سازی سطح   

  زیر الیه باید برای یک چسبندگی مناسب، حتمًا تمیز باشد. سطوح باید تمیز و عاری

بعد از  خاک، آلودگی، چربی یا هر نوع مانع دیگری برای چسبندگی باشد.از گرد و 

سفت شدن صیقلی شدن سطوح و الیه سطحی )بتون و غیره( بایدد تمیدز کداری انجدام     

 شود. 

 .زیر الیه باید کامل، تمیز، یکنواخت بوده و خیلی خشک یا خیس نباشد 

  زیر الیه های پر منفذ را باید پیش از نصب کاشی، باCERMIFILM   آماده سدازی

 کرد.

  با سطوح غیرقابل نفوذ را باید پیش از نصب کاشیCERMIFILM PLUS   آمداده

 سازی کرد.

        سطوحی که در معرض نور مستقیم خورشدید هسدتند و دمدای سدطح آنهدا بداالیc30° 

 است باید با مرطوب کردن خنک شوند.

 CERMIPROOF SF        .مدورد   عمیدق تدرین نقطده   یدک مداده هدم سدطح کنندده نیسدت

 بیشتر باشد. 2mmمتر طول نباید از  2نظر با 

   بددددرای انحددددراف بیشددددتر، سددددطح را بایددددد بدددداCERMIMORTAR 3-20 یددددا 

 CERMIFLOOR 4-30 یکدست کرد.و ، صاف 

 ترکیب کردن

( Bمددایع ) قسددمت   lt 20/6(را بدده  Aقسددمت )کیلددوگرم پددودر  20بدده تدددریم ، بدده  

ود. توصیه می شود بدرای ترکیدب   اضافه کرده و به هم بزنید تا صاف و یکدست ش

 بهتر، از دور کند یک دریل برقی برای هم زدن استفاده شود.

  ،دقیقه استراحت داده شود و هنگدام اسدتفاده دوبداره هدم      3خمیر باید پیش از استفاده

 .زده شود

 شرایط استفاده

     درجدده سددانتیگراد اسددتفاده  30+ تددا 0ایددن محصددول بایددد در دمددای محیطددی بددین +

 شود.

 درجه سانتیگراد باشدد و احتمدال خطدر یدخ     0مای سطح مورد استفاده باید باالی د +

 زدگی وجود نداشته باشد.

     استفاده روی سطوح بسیار گرم و در هوای آفتابی یا هنگام وزش بداد توصدیه نمدی

 شود.

 کاربرد

 CERMIPROOF SF      بایددد بددا اسددتفاده از یددک بددرس سددفت یددا غلتددک رنددگ بددا

میلدی   0گرم بر مترمربدع )متناسدب بدا روکشدی بده ضدخامت       کیلو 0/0مقدار حداقل 

 متر(به طور یکنواخت روی سطح پخش شده و آن را کامال پوشش دهد.

  میلدی متدر باشدد. الیده دوم بایدد       2-3دوالیه از آن توصیه می شود. ضخامت حداقل

سدداعت( زده شددود. روکددش دوم را بددا    6بالفاصددله بعددد از خشددک شدددن الیدده اول )   

با روکش اول بزنید تا جای خالی باقی نماند )توصیه مدی شدود اگدر     زوایای مناسب

 جهت زدن روکش اول افقی بوده است، روکش دوم در جهت عمودی زده شود(.

      برای جلوگیری از هرگونه نشتی آب در اتصاالت سرد )گوشده هدای داخلدی(، بایدد

ه کدرد. روکدش   از نوار ارتجاعی یا شبکه تقویت کننده مقاوم بده مدواد قلیدایی اسدتفاد    

اول ضد آب باید وقتی هنوز خیس است، بدا توجده بده توصدیه سدازنده تقویدت شدود.        

 بعد از خشک شدن روکش اول، روکش دوم نیز به شرح فوق زده میشود.

  ساعت بعد از خشک شدن عایق ضدآب، شروع کرد. 11کار بعدی را باید حداقل 

 احتیاطات قبلی

 CERMIPROOF SF     در سددازه هددایی کدده  در   یددک روکددش ضدددآب اسددت کدده

معرض فشار مثبت آب هستند استفاده می شود. برای ضدآب کردن در مقابل فشار 

 منفی آب توصیه نمی شود.

    در صددورت مشدداهده هرگوندده ذره گددرد، کلددوخی یددا سددخت در یددک کیسدده تددازه بدداز

 شده، از آن محصول استفاده نکنید.

       دفترچده اطالعدات فندی آن    بیشتر یا کمتر از آنچه کده روی بسدته بنددی محصدول یدا

 .آب اضافه نکنید درج شده،

 آب اضافه نکنیددیگر به آن  وقتی مخلوط آماده شد. 

 .روی سطوح آب گریز از آن استفاده نکنید 

       ،آن را مستقیما روی کاشی هدای سدرامیک قبلدی، سدطوح فلدزیPVC  پالسدتیکی ،

کددف، و  یددا بتددون هوادیددده، بتددون پددیش ریختدده کددف هددای دارای سیسددتم حددرارت از    

سطوح رنگ شده استفاده نکنید. لطفا برای گرفتن راهکار با خددمات فندی مشداوره    

 کنید.

 هفتده   6بانید. قبدل از کاشدی کداری، حدداقل     سد را روی زیر الیده یدا بتدون تدازه نچ     آن

 برای خشک شدن پالستر یا بتون صبر کنید.

 سطوح بسیار مرطوب استفاده نکنید. را روی آن 

 در امتدداد چداه فاضدالب     %3ی خیس و امثال آن، باید شیب در تراس ها، محیط ها

 ایجاد کرد.

  زمان خشک شدنCERMIPROOF SF     به دلیل باال بودن دمدای محدیط، هدوای

خشک، باد شددید و نصدب روی زیرالیده هدای پرمنفدذ کوتداهتر خواهدد شدد. ممکدن          

کداری  است در دماهای پایین تر، طوالنی تر و یا در رطوبت شدید یا هنگام کاشی 

 روی سطوح عایق دار یا غیرقابل نفوذ، کوتاه تر باشد.   

  



 

 
 CERMIPROOF SF        یک ماده ضدآب است که پیش از کاشی کاری استفاده می شدود. نبایدد روی آن بداز بماندد. بایدد روی آن را بدا

 یک پوشش یا روکش مناسب پوشاند.   

 ر تغییرات دما، رطوبت و بارهای مکانیکی و حرارتی را روی سطح و زیر الیده  اتصاالت انبساطی امکان جابجایی های جزئی در اث

متناسب با سیستم های انتقال حرارت و عایق بندی، کف های در معرض بدار ترافیکدی و عبدور     باید اتصاالت انبساطی فراهم می کند.

داد گوشده هدای داخلدی، اتصداالت موجدود و در      در قسمت اتصال کاشی با سایر مصدالح در امتد  و مرور زیاد، پهنای فضای موردنظر، 

 1. فضداهای دارای کاشدی هدای سدایز بدزرگ را بایدد قسدمت بنددی کدرد )هدر           جاهایی که نوع مصالح زمینده متفداوت اسدت، تهیده شدوند     

 رد.باید با پروفیل ها  یا ماستیک های مناسب، عایق ک را اتصاالت انبساطیمتر با توجه به سایز و نوع کاشی.   1قسمت در 

       روکش های ضدآب باید کامال تمامی بندها و منافذ را پوشش دهند. درغیراینصورت سطح دارای نقاط ضدعیفی خواهدد شدد کده احتمدال

 نشتی از آنها وجود دارد.

              اگر محلی در معرض فشار آب مداوم است )استخر، مخدازن آب(، توصدیه اکیدد ایدن اسدت کده روکدش ضددآب بدا مصدالح تقویدت کنندده

ی های مقاوم به مواد قلیایی تقویت شود. روکش اول ضد آب باید وقتی هنوز خیس است، با توجده بده توصدیه سدازنده تقویدت      مانند تور

 شود. بعد از خشک شدن روکش اول، روکش دوم نیز به شرح فوق زده میشود.

       و شدیرآالت( را بایدد بدا محلدول هدای       اجزایی که باید عایق کاری شوند )مانند آرماتورهای ندورپردازی، لولده هدای تخلیده، فاضدالب هدا

 عایق ضد آب مناسب، عایق کرد.

  ساعت از نور مستقیم خورشید، یخ زدگی و بارندگی محافظت شود. 21نواحی کاشی کاری شده باید حداقل تا 

 شرایط خاص

  برای سطوح غیرقابل نفوذ مانند کاشی کاری های قبلی توصیه می شود پیش از نصب کاشدی از CERMIFILM PLUS    بده عندوان

 پرایمر استفاده شود.

       برای کاشی کاری روی زیرالیه های سنگ گچی در فضداهای داخلدی حتدی اگدر بداCERMIFILM   شدده باشدند مناسدب     آمداده سدازی

 است.

 پوشش

  ( 2مقدار پوشش تقریبیkg/m  .با توجه به سطح مورد استفاده می تواند متفاوت باشدد )  اسدب بدا   گرم بدر مترمربدع )متن  کیلدو  0/0حدداقل

 میلی متر( 0روکشی به ضخامت 

 بسته بندی

  کیلوگرمی  20کیسه های( قسمتA دبه های پالستیکی ،)قسمت  20/6 (لیتریB) 

 انبارداری و زمان ماندگاری

  ماه از تاریخ تولیدد   02درجه سانتیگراد، زمان ماندگاری   0-30برای انبار کردن کیسه های باز نشده در هوای خشک و خنک باالی

 ت. تاریخ تولید و عدد شارژ روی بسته بندی درج شده است.اس

         کیسدددددددددده را  00محصددددددددددوالت را نبایددددددددددد در انبارهددددددددددای مرطددددددددددوب یددددددددددا غرقدددددددددداب شددددددددددده نگهددددددددددداری کددددددددددرد. حددددددددددداکثر 

 می توان برای انبار کردن روی هم قرار داد.

 قرار نگیرد. در صورت عدم استفاده از کیسه های باز شده، باید در آنها را محکم بست تا در مجاورت هوا 

 بهداشت و ایمنی

           در صورت تماس با چشم سریع با آب فراوان شسته و از امداد پزشکی کمک گرفتده شدود. بعدد از تمداس بدا پوسدت، سدریع بدا مقددار

 زیادی آب و صابون شستشو داده شود.

 .از لباس، دستکش و محافظ چشم/ صورت مناسب استفاده شود 

 داشته شود. محصول باید دور از دسترس اطفال نگه 

 

در مرحلده تولیددد، کنتدرل هدای اولیدده محصدول مدا انجددام شدده اسدت. مددا ثبدات کیفیدت محصددوالتمان را تضدمین مدی کنددیم. همدۀ توصدیه هددا و              توجهه:  

اطالعدات فندی    دستورالعمل های درج شده در برگه اطالعات فنی به طور کلی بر اساس تجربیات ما است. لطفًا برای سطوح خاصی که در برگه

لحاظ نشده اند، با ما تماس بگیرید. حق به روزرسانی اطالعات این برگه، بدون اعدالن قبلدی، در صدورت ضدرورت هدای فندی، بدرای شدرکت مدا          

 محفوظ است. این کاتالوگ جدید به نسخه های قبلی ارجحیت دارد.

  



 

 

CERMIPROOF FF 

 ا پایه سیمانعایق ضدآب دو قسمتی، کاماًل ارتجاعی، ب

   به خصوص مناسب برای استخرهای المپیک، مخازن آب، تراس های بزرگ  پدیش از

 کاشی کاری

 کاماًل ارتجاعی 

 مقاوم در برابر یخ زدگی، شوک های حرارتی و رطوبت 

 معرفی

عایق ضدآب دو قسمتی، کاماًل ارتجاعی و قوی با پایه سیمان، بسدیار انعطداف پدذیر، و    

استفاده برای سدطوح مرطدوب و خدیس بده خصدوص سدمتی کده         افزایش چسبندگی. قابل

در معرض فشار مثبت قرار دارد. باید روی کدل کاشدی هدا، منافدذ بسدیار ریدز رندگ یدا         

 روکش ها را کامال پوشش دهد. 

 مکان مورد استفاده

مناسددب بددرای اسددتفاده عمددودی و افقددی داخلددی. قابددل اسددتفاده در محددیط هددای شخصددی و   

سرویس بهداشتی و ...( و آشپزخانه ها، بالکن ها، تراس های  عمومی خیس )حمام ها،

بددزرگ، سددوناها و اسددتخرهای حرارتددی اسددتخرهای شخصددی و المپیددک، مخددازن آب،      

 کارواش ها و... به علت قوی بودن برای فونداسیون ساختمان قابل استفاده است.

 مشخصات  

 محتویات:  

انعطدداف قابلیددت  بددرای افددزایش (: سددیمان بددا کیفیددت، افزودنددی هددایی Aقسددمت سددیمانی ) -

 پذیری و آب گریزی و تقویت چسبندگی

 (: التکس مایع با پایه رزین سینتتیک  Bقسمت مایع ) -

 (B( + مایع ) قسمت Aقسمت )نوع: پودری 
 (B(/ سفید ) قسمت Aقسمت )رنگ: خاکستری 

گددرم بددر سددانتیمترمکعب  )    0/0(، Aقسددمت )گددرم بددر سددانتیمترمکعب     1/0چگددالی: 

 ( B قسمت

 ویژگیهای کاربردی
 (B) قسمت  lt 0/02(، Aقسمت ) kg20نسبت ترکیب: 

 ساعت 0مدت زمان مصرف در ظرف سر باز: 

 درجه سانتیگراد 30تا  0دمای مورد نیاز به هنگام کار: 

 mm 3-2ضخامت:  

 رطوبت نسبی( %00درجه سانتیگراد،  23ساعت  )6زمان خشک شدن: حداقل 

 رطوبت نسبی( %00درجه سانتیگراد،  23ت  )ساع6زمان چسبیدن: حداقل 

 عملکرد فنی

 انعطاف پذیری: خوب

 مقاومت نسبت به رطوبت: عالی

 + درجه سانتیگراد20تا   -30مقاومت نسبت به شوک های حرارتی: 

 مقاومت نسبت به گرما دیدن: عالی

 سطوح مورد استفاده

  زیرالیه های بتونی  مناسب برای روی پالسترها و الیه های سیمانی و سنگ گچی و 

 آماده سازی سطح   

        زیر الیه باید برای یک چسبندگی مناسب، حتمًا تمیدز باشدد. سدطوح بایدد تمیدز و عداری

بعدد از   از گرد و خاک، آلودگی، چربی یا هر نوع مدانع دیگدری بدرای چسدبندگی باشدد.     

سفت شدن صیقلی شددن سدطوح و الیده سدطحی )بتدون و غیدره( بایدد تمیدز کداری انجدام           

 شود. 

 .زیر الیه باید کامل، تمیز، یکنواخت بوده و خیلی خشک یا خیس نباشد 

       زیر الیه های پر منفذ را بایدد پدیش از نصدب کاشدی، بداCERMIFILM    آمداده سدازی

 کرد.

       بدا  سطوح غیرقابل نفدوذ را بایدد پدیش از نصدب کاشدیCERMIFILM PLUS   آمداده

 سازی کرد.

  هسددتند و دمددای سددطح آنهددا بدداالی سددطوحی کدده در معددرض نددور مسددتقیم خورشددیدc30° 

 است باید با مرطوب کردن خنک شوند.

 CERMIPROOF FF  .عمیق تدرین نقطده مدورد نظدر     یک ماده هم سطح کننده نیست

 بیشتر باشد. 2mmمتر طول نباید از  2با 

   بددددرای انحددددراف بیشددددتر، سددددطح را بایددددد بدددداCERMIMORTAR 3-20 یددددا 

 CERMIFLOOR 4-30 یکدست کردو ، صاف. 

 ترکیب کردن

( Bمددایع ) قسددمت   lt 0/02(را بدده  Aقسددمت )کیلددوگرم پددودر  20بدده تدددریم ، بدده  

اضافه کرده و به هم بزنید تا صاف و یکدست شود. توصیه می شود بدرای ترکیدب   

 بهتر، از دور کند یک دریل برقی برای هم زدن استفاده شود.

  ،هنگدام اسدتفاده دوبداره هدم      دقیقه استراحت داده شود و 3خمیر باید پیش از استفاده

 .زده شود

 شرایط استفاده

     درجدده سددانتیگراد اسددتفاده  30+ تددا 0ایددن محصددول بایددد در دمددای محیطددی بددین +

 شود.

  درجه سانتیگراد باشدد و احتمدال خطدر یدخ     0دمای سطح مورد استفاده باید باالی +

 زدگی وجود نداشته باشد.

 بی یا هنگام وزش بداد توصدیه نمدی    استفاده روی سطوح بسیار گرم و در هوای آفتا

 شود.

 کاربرد

 CERMIPROOF FF      بایددد بددا اسددتفاده از یددک بددرس سددفت یددا غلتددک رنددگ بددا

میلدی   0گرم بر مترمربدع )متناسدب بدا روکشدی بده ضدخامت       کیلو 0/0مقدار حداقل 

 متر(به طور یکنواخت روی سطح پخش شده و آن را کامال پوشش دهد.

 میلدی متدر باشدد. الیده دوم بایدد       2-3خامت حداقل دوالیه از آن توصیه می شود. ض

سدداعت( زده شددود. روکددش دوم را بددا    6بالفاصددله بعددد از خشددک شدددن الیدده اول )   

زوایای مناسب با روکش اول بزنید تا جای خالی باقی نماند )توصیه مدی شدود اگدر    

 جهت زدن روکش اول افقی بوده است، روکش دوم در جهت عمودی زده شود(.

 ی از هرگونه نشتی آب در اتصاالت سرد )گوشده هدای داخلدی(، بایدد     برای جلوگیر

از نوار ارتجاعی یا شبکه تقویت کننده مقاوم بده مدواد قلیدایی اسدتفاده کدرد. روکدش       

اول ضد آب باید وقتی هنوز خیس است، بدا توجده بده توصدیه سدازنده تقویدت شدود.        

 یشود.بعد از خشک شدن روکش اول، روکش دوم نیز به شرح فوق زده م

  ساعت بعد از خشک شدن عایق ضدآب، شروع کرد. 11کار بعدی را باید حداقل 

 احتیاطات قبلی

 CERMIPROOF FF       یددک روکددش ضدددآب اسددت کدده در سددازه هددایی کدده  در

معرض فشار مثبت آب هستند استفاده می شود. برای ضدآب کردن در مقابل فشار 

 منفی آب توصیه نمی شود.

 ره گددرد، کلددوخی یددا سددخت در یددک کیسدده تددازه بدداز  در صددورت مشدداهده هرگوندده ذ

 شده، از آن محصول استفاده نکنید.

          بیشتر یا کمتر از آنچه کده روی بسدته بنددی محصدول یدا دفترچده اطالعدات فندی آن

 .آب اضافه نکنید درج شده،

 آب اضافه نکنیددیگر به آن  وقتی مخلوط آماده شد. 

 .روی سطوح آب گریز از آن استفاده نکنید 

  را مستقیما روی کاشی هدای سدرامیک قبلدی، سدطوح فلدزی،      آنPVC  پالسدتیکی ،

یددا بتددون هوادیددده، بتددون پددیش ریختدده کددف هددای دارای سیسددتم حددرارت از کددف، و     

سطوح رنگ شده استفاده نکنید. لطفا برای گرفتن راهکار با خددمات فندی مشداوره    

 کنید.

 هفتده   6شدی کداری، حدداقل    بانید. قبدل از کا سد را روی زیر الیده یدا بتدون تدازه نچ     آن

 برای خشک شدن پالستر یا بتون صبر کنید.

 سطوح بسیار مرطوب استفاده نکنید. را روی آن 

  در امتدداد چداه فاضدالب     %3در تراس ها، محیط های خیس و امثال آن، باید شیب

 ایجاد کرد.

  زمان خشک شدنCERMIPROOF FF     به دلیل باال بودن دمدای محدیط، هدوای

د و نصدب روی زیرالیده هدای پرمنفدذ کوتداهتر خواهدد شدد. ممکدن         خشک، باد شددی 

است در دماهای پایین تر، طوالنی تر و یا در رطوبت شدید یا هنگام کاشی کداری  

 روی سطوح عایق دار یا غیرقابل نفوذ، کوتاه تر باشد.   

 



 

 
 CERMIPROOF FF  .نبایدد روی آن بداز بماندد. بایدد روی آن را بدا       یک ماده ضدآب است که پیش از کاشی کاری استفاده می شدود

 یک پوشش یا روکش مناسب پوشاند.   

   اتصاالت انبساطی امکان جابجایی های جزئی در اثر تغییرات دما، رطوبت و بارهای مکانیکی و حرارتی را روی سطح و زیر الیده

و عایق بندی، کف های در معرض بدار ترافیکدی و عبدور    متناسب با سیستم های انتقال حرارت  باید اتصاالت انبساطی فراهم می کند.

در قسمت اتصال کاشی با سایر مصدالح در امتدداد گوشده هدای داخلدی، اتصداالت موجدود و در        و مرور زیاد، پهنای فضای موردنظر، 

 1کدرد )هدر    . فضداهای دارای کاشدی هدای سدایز بدزرگ را بایدد قسدمت بنددی        جاهایی که نوع مصالح زمینده متفداوت اسدت، تهیده شدوند     

 باید با پروفیل ها  یا ماستیک های مناسب، عایق کرد. را اتصاالت انبساطیمتر با توجه به سایز و نوع کاشی.   1قسمت در 

       روکش های ضدآب باید کامال تمامی بندها و منافذ را پوشش دهند. درغیراینصورت سطح دارای نقاط ضدعیفی خواهدد شدد کده احتمدال

 د.نشتی از آنها وجود دار

              اگر محلی در معرض فشار آب مداوم است )استخر، مخدازن آب(، توصدیه اکیدد ایدن اسدت کده روکدش ضددآب بدا مصدالح تقویدت کنندده

مانند توری های مقاوم به مواد قلیایی تقویت شود. روکش اول ضد آب باید وقتی هنوز خیس است، با توجده بده توصدیه سدازنده تقویدت      

 روکش دوم نیز به شرح فوق زده میشود.شود. بعد از خشک شدن روکش اول، 

             اجزایی که باید عایق کاری شوند )مانند آرماتورهای ندورپردازی، لولده هدای تخلیده، فاضدالب هدا و شدیرآالت( را بایدد بدا محلدول هدای

 عایق ضد آب مناسب، عایق کرد.

  رندگی محافظت شود.ساعت از نور مستقیم خورشید، یخ زدگی و با 21نواحی کاشی کاری شده باید حداقل تا 

 شرایط خاص

  برای سطوح غیرقابل نفوذ مانند کاشی کاری های قبلی توصیه می شود پیش از نصب کاشدی از CERMIFILM PLUS    بده عندوان

 پرایمر استفاده شود.

       برای کاشی کاری روی زیرالیه های سنگ گچی در فضداهای داخلدی حتدی اگدر بداCERMIFILM   شدده باشدند مناسدب     آمداده سدازی

 ست.ا

 پوشش

  ( 2مقدار پوشش تقریبیkg/m  .با توجه به سطح مورد استفاده می تواند متفاوت باشدد )  گرم بدر مترمربدع )متناسدب بدا     کیلدو  0/0حدداقل

 میلی متر( 0روکشی به ضخامت 

 بسته بندی

  کیلوگرمی  20کیسه های( قسمتA دبه های پالستیکی ،)قسمت  0/02 (لیتریB) 

 انبارداری و زمان ماندگاری

  ماه از تاریخ تولیدد   02درجه سانتیگراد، زمان ماندگاری   0-30برای انبار کردن کیسه های باز نشده در هوای خشک و خنک باالی

 است. تاریخ تولید و عدد شارژ روی بسته بندی درج شده است.

         کیسدددددددددده را  00محصددددددددددوالت را نبایددددددددددد در انبارهددددددددددای مرطددددددددددوب یددددددددددا غرقدددددددددداب شددددددددددده نگهددددددددددداری کددددددددددرد. حددددددددددداکثر 

 وان برای انبار کردن روی هم قرار داد.می ت

 .در صورت عدم استفاده از کیسه های باز شده، باید در آنها را محکم بست تا در مجاورت هوا قرار نگیرد 

 بهداشت و ایمنی

          در صورت تماس با چشم سریع با آب فراوان شسته و از امداد پزشکی کمک گرفتده شدود. بعدد از تمداس بدا پوسدت، سدریع بدا مقددار 

 زیادی آب و صابون شستشو داده شود.

 .از لباس، دستکش و محافظ چشم/ صورت مناسب استفاده شود 

 .محصول باید دور از دسترس اطفال نگه داشته شود 

 

وصدیه هددا و  در مرحلده تولیددد، کنتدرل هدای اولیدده محصدول مدا انجددام شدده اسدت. مددا ثبدات کیفیدت محصددوالتمان را تضدمین مدی کنددیم. همدۀ ت            توجهه:  

دستورالعمل های درج شده در برگه اطالعات فنی به طور کلی بر اساس تجربیات ما است. لطفًا برای سطوح خاصی که در برگه اطالعدات فندی   

لحاظ نشده اند، با ما تماس بگیرید. حق به روزرسانی اطالعات این برگه، بدون اعدالن قبلدی، در صدورت ضدرورت هدای فندی، بدرای شدرکت مدا          

 ظ است. این کاتالوگ جدید به نسخه های قبلی ارجحیت دارد.محفو

  



 

 
 محصوالت کف سازی

CERMIFLOOR 1-5ضخامت ( mm  8-2) 

 هم سطح کننده-ترکیب خود

 عالی تا  هم سطح سازیmm 0 برای کف های داخلی 

 هم سطح کنندگی-استفاده آسان و سریع با ویژگی خود 

 بدون جمع شدگی و ترک خوردگی 

 وان فشردگی باالت 

         مناسب برای استفاده روی کاشدی کداری هدای قبلدی و سیسدتم هدای حدرارت از

 کف

 معرفی

ساروج سیمانی هم سدطح کنندده و فدوری. مناسدب بدرای هدم سدطح کدردن کدف          

هددم سددطح کنندددگی آن  -دارنددد. ویژگددی خددود  mm 00هددایی کدده شددیب کمتددر از  

مقاوم نسدبت بده   باعی سهولت و سرعت استفاده آن می شود. سطحی صاف و 

 خراشیدگی و گرد و غبار به وجود می آورد.

 مکان مورد استفاده

مناسب برای فضاهای داخلی برای سداختن کدف. قابدل اسدتفاده بدرای ضدخامت       

. پدددیش از اسدددتفاده از مصدددالح روکدددش کنندددده )کاشدددی،   mm 00-3هدددای بدددین 

 ، وینیل و ...(PVCکفپوش، پارکت، 

 مشخصات  

انعطدداف قابلیددت  ، افزودنددی هددایی بددرای افددزایش   محتویددات: سددیمان بددا کیفیددت  

 پذیری و چسبندگی و فوریت چسبندگی و مواد پرکننده ضخیم

 نوع: پودری 
 رنگ: خاکستری 

 گرم بر سانتیمترمکعب    3/0چگالی: 

 ویژگیهای کاربردی
 پودر kg20لیتر آب /  0/0 – 0/6نسبت ترکیب:

 mm  0-0: ضخامت مورد استفاده

 ساعت 0رف سر باز: مدت زمان مصرف در ظ

 درجه سانتیگراد 30تا  0دمای مورد نیاز به هنگام کار: 

ساعت )با توجه بده ضدخامت هدم    6زمان چسبیدن )برای کاشی کاری(: حداقل 

 سطح سازی متغیر است(

 ساعت 21زمان چسبیدن )برای ترافیک رفت و آمدی سبک(: حداقل 

 رطوبت نسبی( %00درجه سانتیگراد،  23روز ) 21زمان چسبیدن نهایی: 

 عملکرد فنی

 قدرت کشش

 ≤ MPa(N/mm 215.0 (روز:  0بعد از 
 ≤ MPa(N/mm 225.0 (روز:  2بعد از 
 ≤ MPa(N/mm 235.0 (روز:  21بعد از 

 قدرت خمیدگی

 ≤ MPa(N/mm 23.0 (روز:  0بعد از 
 ≤ MPa(N/mm 25.0 (روز:  2بعد از 
 ≤ MPa(N/mm 27.0 (روز:  21بعد از 

 > 2gr:  روز( 21بعد از به خراشیدگی )مقاومت نسبت 
 + درجه سانتیگراد20تا  -30مقاومت نسبت به شوک های حرارتی: 

 استاندارد مرجع

TS EN 13813 

 سطوح مورد استفاده

 و کف های سیمانی مناسب برای زیرالیه های بتونی

 آماده سازی سطح   

 وح باید تمیز و زیر الیه باید برای یک چسبندگی مناسب، حتمًا تمیز باشد. سط

عددداری از گدددرد و خددداک، آلدددودگی، چربدددی یدددا هدددر ندددوع مدددانع دیگدددری بدددرای   

بعد از سفت شدن صیقلی شدن سطوح و الیه سطحی )بتدون و   چسبندگی باشد.

 غیره( باید تمیز کاری انجام شود.  

 .زیر الیه باید کامل، تمیز، یکنواخت بوده و خیلی خشک یا خیس نباشد 

     ا بایدد پدیش از نصدب کاشدی، بدا      زیر الیده هدای پدر منفدذ رCERMIFILM 

 آماده سازی کرد.

   بددا سددطوح غیرقابددل نفددوذ را بایددد پددیش از نصددب کاشددیCERMIFILM 

PLUS .آماده سازی کرد 

      سددطوحی کدده در معددرض نددور مسددتقیم خورشددید هسددتند و دمددای سددطح آنهددا

 است باید با مرطوب کردن خنک شوند. c30°باالی 

   و خرابددددددی هددددددای زیرالیدددددده را بددددددا   پددددددیش از اسددددددتفاده بایددددددد تددددددرک هددددددا 

CERMIMORTAR 2-10  کرد. ترمیم 

 ترکیب کردن

اضافه کدرده  کیلوگرم پودر  20به لیتر آب  تمیز را  0/0 – 0/6به تدریم ، 

و به هم بزنید تا صاف و یکدست شود. توصیه می شود برای ترکیب بهتدر،  

 از دور کند یک دریل برقی برای هم زدن استفاده شود.

  دقیقدده اسددتراحت داده شددود و هنگددام اسددتفاده    2د پددیش از اسددتفاده،  خمیددر بایدد

 .دوباره هم زده شود

 شرایط استفاده

       درجدده سددانتیگراد  30+ تددا 0ایددن محصددول بایددد در دمددای محیطددی بددین +

 استفاده شود.

     درجدده سدانتیگراد باشددد و احتمددال  0دمدای سددطح مدورد اسددتفاده بایددد بداالی +

 د.خطر یخ زدگی وجود نداشته باش

          اسددتفاده روی سددطوح بسددیار گددرم و در هددوای آفتددابی یددا هنگددام وزش بددداد

 توصیه نمی شود.

 کاربرد

  CERMIFLOOR 1-5   بده طدور یکنواخدت روی سدطح     را با خود سدطل

بریزید. بدرای سدهولت کدار، بعدد اریخدتن روی زیرالیده، آن را بدا یدک مالده          

 هد.استیل به سمت جلو و عقب پخش کنید تا زیرالیه را پوشش د

 CERMIFLOOR 1-5    یددک ترکیدب فددوری اسددت کده بایددد سددریع اسددتفاده

شددود. هنگددام اسددتفاده بددرای سددطوح بددزرگ بایددد سددطح را بدده قسددمت هددای         

 کوچک تر تقسیم بندی کرد.

      ممکن است بعد از ریخته شدن روی سطح، حباب هدای هدوا بدین زیرالیده و

بده سدمت   ن ترکیب باقی بماند. حتما یک غلتک میخ دار)سدوزنی( را روی آ 

 جلو و عقب بکشید تا حباب ها از بین بروند.

 هم سطح کننددگی ایدن ترکیدب، رد و اثدر مالده و غلتدک       -به دلیل ویژگی خود

 سریع از بین می رود. 

  ساعت بعد از خشک شدن عایق ضددآب، شدروع    6کار بعدی را باید حداقل

 کرد.

 احتیاطات قبلی

   خت در یدک کیسده تدازه    در صورت مشاهده هرگونه ذره گرد، کلوخی یدا سد

 باز شده، از آن محصول استفاده نکنید.

           بیشتر یا کمتدر از آنچده کده روی بسدته بنددی محصدول یدا دفترچده اطالعدات

 .آب اضافه نکنید فنی آن درج شده،

 آب اضافه نکنیددیگر به آن  وقتی مخلوط آماده شد. 

   ،آن را مسدددتقیما روی کاشدددی هدددای سدددرامیک قبلدددی، سدددطوح فلدددزیPVC ،

سدددتیکی یدددا بتدددون هوادیدددده، بتدددون پدددیش ریختددده کدددف هدددای دارای سیسدددتم  پال

حددرارت از کددف، و سددطوح رنددگ شددده اسددتفاده نکنیددد. لطفددا بددرای گددرفتن       

 راهکار با خدمات فنی مشاوره کنید.

 6بانید. قبدل از کاشدی کداری، حدداقل     سد را روی زیر الیه یا بتون تازه نچ آن 

 ید.هفته برای خشک شدن پالستر یا بتون صبر کن

 سطوح بسیار مرطوب استفاده نکنید. را روی آن 

     بدرای جلددوگیری از آب گرفتگددی در محدیط هددای خددیس، سدطح را بایددد شددیب

در  %3دار کددرد. در تددراس هددا، محددیط هددای خددیس و امثددال آن، بایددد شددیب   

 امتداد چاه فاضالب ایجاد کرد.

  



 

 
  زمان خشک شدنCERMIFLOOR 1-5  پایین تر یا در رطوبت شدید یا هنگدام کاشدی کداری روی سدطوح     ممکن است در دماهای

 عایق دار یا غیرقابل نفوذ، طوالنی تر باشد.  

  مستطیل به مساحت( 2فضاهای بزرگ را باید قسمت های کوچکترm 30≤  با طول حداکثرm1     تقسیم کدرد. بنددهای میدان قسدمتهای )

 عمل می کنند.  اتصاالت انبساطیجدا شده به صورت 

 الت انبساطی امکان جابجایی های جزئی در اثر تغییرات دما، رطوبت و بارهای مکانیکی و حرارتی را روی سطح و زیر الیده  اتصا

متناسب با سیستم های انتقال حرارت و عایق بندی، کف های در معرض بدار ترافیکدی و عبدور     باید اتصاالت انبساطی فراهم می کند.

در قسمت اتصال کاشی با سایر مصدالح در امتدداد گوشده هدای داخلدی، اتصداالت موجدود و در         و مرور زیاد، پهنای فضای موردنظر،

 1. فضداهای دارای کاشدی هدای سدایز بدزرگ را بایدد قسدمت بنددی کدرد )هدر           جاهایی که نوع مصالح زمینده متفداوت اسدت، تهیده شدوند     

 ا پروفیل ها  یا ماستیک های مناسب، عایق کرد.باید ب را اتصاالت انبساطیمتر با توجه به سایز و نوع کاشی.   1قسمت در 

       روکش های ضدآب باید کامال تمامی بندها و منافذ را پوشش دهند. درغیراینصورت سطح دارای نقاط ضدعیفی خواهدد شدد کده احتمدال

 نشتی از آنها وجود دارد.

  اگر روی کفپوش های چوبی استفاده می شود ضخامت آن باید حداقلmm3 .باشد 

 صشرایط خا

  برای سطوح غیرقابل نفوذ مانند کاشی کاری های قبلی توصیه می شود پیش از نصب کاشدی از CERMIFILM PLUS    بده عندوان

 پرایمر استفاده شود.

  ( ابتدا ضدآب کردن توصیه می شدود )...پیش از کاشی کاری محل های خیس ) حمام وCERMICRYL ،CERMIPROOF SS ،

 (.CERMIPROOF FFیا 

 پوشش

  مقدددددددددار پ ( 2وشددددددددش تقریبددددددددیkg/m       .بددددددددا توجدددددددده بدددددددده سددددددددطح مددددددددورد اسددددددددتفاده مددددددددی توانددددددددد متفدددددددداوت باشددددددددد ) حددددددددداقل 

 میلی متر( 0گرم بر مترمربع )متناسب با روکشی به ضخامت کیلو 0/0 -2

 بسته بندی

  کیلوگرمی  20کیسه های(کیسه/  11kg0200 )روی هر پالت 

 انبارداری و زمان ماندگاری

  ماه از تاریخ تولیدد   02درجه سانتیگراد، زمان ماندگاری   0-30نشده در هوای خشک و خنک باالی برای انبار کردن کیسه های باز

 است. تاریخ تولید و عدد شارژ روی بسته بندی درج شده است.

         کیسدددددددددده را  00محصددددددددددوالت را نبایددددددددددد در انبارهددددددددددای مرطددددددددددوب یددددددددددا غرقدددددددددداب شددددددددددده نگهددددددددددداری کددددددددددرد. حددددددددددداکثر 

 ر داد.می توان برای انبار کردن روی هم قرا

 .در صورت عدم استفاده از کیسه های باز شده، باید در آنها را محکم بست تا در مجاورت هوا قرار نگیرد 

 بهداشت و ایمنی

           در صورت تماس با چشم سریع با آب فراوان شسته و از امداد پزشکی کمک گرفتده شدود. بعدد از تمداس بدا پوسدت، سدریع بدا مقددار

 ود.زیادی آب و صابون شستشو داده ش

 .از لباس، دستکش و محافظ چشم/ صورت مناسب استفاده شود 

 .محصول باید دور از دسترس اطفال نگه داشته شود 

 

در مرحلده تولیددد، کنتدرل هدای اولیدده محصدول مدا انجددام شدده اسدت. مددا ثبدات کیفیدت محصددوالتمان را تضدمین مدی کنددیم. همدۀ توصدیه هددا و              توجهه:  

ده در برگه اطالعات فنی به طور کلی بر اساس تجربیات ما است. لطفًا برای سطوح خاصی که در برگه اطالعدات فندی   دستورالعمل های درج ش

لحاظ نشده اند، با ما تماس بگیرید. حق به روزرسانی اطالعات این برگه، بدون اعدالن قبلدی، در صدورت ضدرورت هدای فندی، بدرای شدرکت مدا          

 ه های قبلی ارجحیت دارد.محفوظ است. این کاتالوگ جدید به نسخ

  



 

 
CERMIFLOOR 3-10ضخامت ( mm  00-3) 

 هم سطح کننده-ترکیب خود

 عالی تا  هم سطح سازیmm 00 برای کف های داخلی 

 هم سطح کنندگی-استفاده آسان و سریع با ویژگی خود 

 بدون جمع شدگی و ترک خوردگی 

 توان فشردگی باال 

 کاری های قبلی و سیستم های حرارت از کف مناسب برای استفاده روی کاشی 

 معرفی

ساروج سیمانی هم سطح کننده و فوری. مناسدب بدرای هدم سدطح کدردن کدف هدایی        

هم سطح کنندگی آن باعدی سدهولت   -دارند. ویژگی خود mm 00که شیب کمتر از 

و سرعت استفاده آن می شود. سطحی صاف و مقاوم نسدبت بده خراشدیدگی و گدرد     

 می آورد. و غبار به وجود

 مکان مورد استفاده

مناسب برای فضاهای داخلی برای ساختن کف. قابدل اسدتفاده بدرای ضدخامت هدای      

. پدددیش از اسدددتفاده از مصدددالح روکدددش کنندددده )کاشدددی، کفپدددوش،      mm 00-3بدددین 

 ، وینیل و ...(PVCپارکت، 

 مشخصات  

یری و انعطداف پدذ  قابلیدت   محتویات: سیمان با کیفیت، افزودنی هایی بدرای افدزایش  

 چسبندگی و فوریت چسبندگی و مواد پرکننده ضخیم

 نوع: پودری 
 رنگ: خاکستری 

 گرم بر سانتیمترمکعب    3/0چگالی: 

 ویژگیهای کاربردی
 پودر kg20لیتر آب /  0/0 – 0/6نسبت ترکیب:

 mm  00-3: ضخامت مورد استفاده

 ساعت 0مدت زمان مصرف در ظرف سر باز: 

 درجه سانتیگراد 30تا  0کار: دمای مورد نیاز به هنگام 

سدداعت )بددا توجدده بدده ضددخامت هددم  6زمددان چسددبیدن )بددرای کاشددی کدداری(: حددداقل  

 سطح سازی متغیر است(

 ساعت 21زمان چسبیدن )برای ترافیک رفت و آمدی سبک(: حداقل 

 رطوبت نسبی( %00درجه سانتیگراد،  23روز ) 21زمان چسبیدن نهایی: 

 عملکرد فنی

 قدرت کشش

 ≤ MPa(N/mm 215.0 (روز:  0بعد از 
 ≤ MPa(N/mm 225.0 (روز:  2بعد از 
 ≤ MPa(N/mm 235.0 (روز:  21بعد از 

 قدرت خمیدگی

 ≤ MPa(N/mm 23.0 (روز:  0بعد از 
 ≤ MPa(N/mm 25.0 (روز:  2بعد از 
 ≤ MPa(N/mm 27.0 (روز:  21بعد از 

 > 2gr:  روز( 21بعد از مقاومت نسبت به خراشیدگی )
 + درجه سانتیگراد20تا  -30نسبت به شوک های حرارتی:  مقاومت

 استاندارد مرجع

TS EN 13813 

 سطوح مورد استفاده

 و کف های سیمانی مناسب برای زیرالیه های بتونی

 آماده سازی سطح   

              زیر الیده بایدد بدرای یدک چسدبندگی مناسدب، حتمدًا تمیدز باشدد. سدطوح بایدد تمیدز و

چربدی یدا هدر ندوع مدانع دیگدری بدرای چسدبندگی         عاری از گرد و خداک، آلدودگی،   

بعد از سدفت شددن صدیقلی شددن سدطوح و الیده سدطحی )بتدون و غیدره( بایدد            باشد.

 تمیز کاری انجام شود. 

 .زیر الیه باید کامل، تمیز، یکنواخت بوده و خیلی خشک یا خیس نباشد 

    زیددر الیدده هددای پددر منفددذ را بایددد پددیش از نصددب کاشددی، بدداCERMIFILM آمدداده 

 سازی کرد.

   بددا سددطوح غیرقابددل نفددوذ را بایددد پددیش از نصددب کاشددیCERMIFILM 

PLUS .آماده سازی کرد 

      سددطوحی کدده در معددرض نددور مسددتقیم خورشددید هسددتند و دمددای سددطح آنهددا

 است باید با مرطوب کردن خنک شوند. c30°باالی 

     پددددددیش از اسددددددتفاده بایددددددد تددددددرک هددددددا و خرابددددددی هددددددای زیرالیدددددده را بددددددا 

CERMIMORTAR 2-10  کرد. ترمیم 

 ترکیب کردن

اضافه کدرده  کیلوگرم پودر  20به لیتر آب  تمیز را  0/0 – 0/6به تدریم ، 

و به هم بزنید تا صاف و یکدست شود. توصیه می شود برای ترکیب بهتدر،  

 از دور کند یک دریل برقی برای هم زدن استفاده شود.

    ،و هنگددام اسددتفاده   دقیقدده اسددتراحت داده شددود  2خمیددر بایددد پددیش از اسددتفاده

 .دوباره هم زده شود

 شرایط استفاده

       درجدده سددانتیگراد  30+ تددا 0ایددن محصددول بایددد در دمددای محیطددی بددین +

 استفاده شود.

     درجدده سدانتیگراد باشددد و احتمددال  0دمدای سددطح مدورد اسددتفاده بایددد بداالی +

 خطر یخ زدگی وجود نداشته باشد.

      تددابی یددا هنگددام وزش بددداد    اسددتفاده روی سددطوح بسددیار گددرم و در هددوای آف

 توصیه نمی شود.

 کاربرد

  CERMIFLOOR 3-10     بدده طددور یکنواخددت روی   را بددا خددود سددطل

سطح بریزید. برای سهولت کار، بعدد اریخدتن روی زیرالیده، آن را بدا یدک      

 ماله استیل به سمت جلو و عقب پخش کنید تا زیرالیه را پوشش دهد.

 CERMIFLOOR 3-10   ه بایدد سدریع اسدتفاده    یک ترکیب فوری است کد

شددود. هنگددام اسددتفاده بددرای سددطوح بددزرگ بایددد سددطح را بدده قسددمت هددای         

 کوچک تر تقسیم بندی کرد.

      ممکن است بعد از ریخته شدن روی سطح، حباب هدای هدوا بدین زیرالیده و

بده سدمت   ترکیب باقی بماند. حتما یک غلتک میخ دار)سدوزنی( را روی آن  

 بین بروند. جلو و عقب بکشید تا حباب ها از

 هم سطح کننددگی ایدن ترکیدب، رد و اثدر مالده و غلتدک       -به دلیل ویژگی خود

 سریع از بین می رود. 

  ساعت بعد از خشک شدن عایق ضددآب، شدروع    6کار بعدی را باید حداقل

 کرد.

 احتیاطات قبلی

       در صورت مشاهده هرگونه ذره گرد، کلوخی یدا سدخت در یدک کیسده تدازه

 ل استفاده نکنید.باز شده، از آن محصو

           بیشتر یا کمتدر از آنچده کده روی بسدته بنددی محصدول یدا دفترچده اطالعدات

 .آب اضافه نکنید فنی آن درج شده،

 آب اضافه نکنیددیگر به آن  وقتی مخلوط آماده شد. 

   ،آن را مسدددتقیما روی کاشدددی هدددای سدددرامیک قبلدددی، سدددطوح فلدددزیPVC ،

کدددف هدددای دارای سیسدددتم پالسدددتیکی یدددا بتدددون هوادیدددده، بتدددون پدددیش ریختددده  

حددرارت از کددف، و سددطوح رنددگ شددده اسددتفاده نکنیددد. لطفددا بددرای گددرفتن       

 راهکار با خدمات فنی مشاوره کنید.

 6بانید. قبدل از کاشدی کداری، حدداقل     سد را روی زیر الیه یا بتون تازه نچ آن 

 هفته برای خشک شدن پالستر یا بتون صبر کنید.

 نکنید. سطوح بسیار مرطوب استفاده را روی آن 

     بدرای جلددوگیری از آب گرفتگددی در محدیط هددای خددیس، سدطح را بایددد شددیب

در  %3دار کددرد. در تددراس هددا، محددیط هددای خددیس و امثددال آن، بایددد شددیب   

 امتداد چاه فاضالب ایجاد کرد.

  



 

 
    زمدان خشددک شددنCERMIFLOOR 3-10      اشددی کدداری روی ممکدن اسددت در دماهددای پدایین تددر یددا در رطوبدت شدددید یددا هنگدام ک

 سطوح عایق دار یا غیرقابل نفوذ، طوالنی تر باشد.  

  مستطیل به مساحت( 2فضاهای بزرگ را باید قسمت های کوچکترm 30≤  با طول حداکثرm1     تقسیم کدرد. بنددهای میدان قسدمتهای )

 عمل می کنند. اتصاالت انبساطیجدا شده به صورت 

 ر اثر تغییرات دما، رطوبت و بارهای مکانیکی و حرارتی را روی سطح و زیر الیده  اتصاالت انبساطی امکان جابجایی های جزئی د

متناسب با سیستم های انتقال حرارت و عایق بندی، کف های در معرض بدار ترافیکدی و عبدور     باید اتصاالت انبساطی فراهم می کند.

امتدداد گوشده هدای داخلدی، اتصداالت موجدود و در        در قسمت اتصال کاشی با سایر مصدالح در و مرور زیاد، پهنای فضای موردنظر، 

 1. فضداهای دارای کاشدی هدای سدایز بدزرگ را بایدد قسدمت بنددی کدرد )هدر           جاهایی که نوع مصالح زمینده متفداوت اسدت، تهیده شدوند     

 یق کرد.باید با پروفیل ها  یا ماستیک های مناسب، عا را اتصاالت انبساطیمتر با توجه به سایز و نوع کاشی.   1قسمت در 

       روکش های ضدآب باید کامال تمامی بندها و منافذ را پوشش دهند. درغیراینصورت سطح دارای نقاط ضدعیفی خواهدد شدد کده احتمدال

 نشتی از آنها وجود دارد.

  اگر روی کفپوش های چوبی استفاده می شود ضخامت آن باید حداقلmm3 .باشد 

 شرایط خاص

  کاری های قبلی توصیه می شود پیش از نصب کاشدی از برای سطوح غیرقابل نفوذ مانند کاشی CERMIFILM PLUS    بده عندوان

 پرایمر استفاده شود.

  ( ابتدا ضدآب کردن توصیه می شدود )...پیش از کاشی کاری محل های خیس ) حمام وCERMICRYL ،CERMIPROOF SS ،

 (.CERMIPROOF FFیا 

 پوشش

   ( 2مقدددددددددار پوشددددددددش تقریبددددددددیkg/m   بددددددددا توجدددددددده بدددددددده سددددددددطح مددددددددو )    .حددددددددداقل رد اسددددددددتفاده مددددددددی توانددددددددد متفدددددددداوت باشددددددددد 

 میلی متر( 0گرم بر مترمربع )متناسب با روکشی به ضخامت کیلو 0/0 -2

 بسته بندی

  کیلوگرمی  20کیسه های(کیسه/  11kg0200 )روی هر پالت 

 انبارداری و زمان ماندگاری

  ماه از تاریخ تولیدد   02رجه سانتیگراد، زمان ماندگاری د  0-30برای انبار کردن کیسه های باز نشده در هوای خشک و خنک باالی

 است. تاریخ تولید و عدد شارژ روی بسته بندی درج شده است.

         کیسدددددددددده را  00محصددددددددددوالت را نبایددددددددددد در انبارهددددددددددای مرطددددددددددوب یددددددددددا غرقدددددددددداب شددددددددددده نگهددددددددددداری کددددددددددرد. حددددددددددداکثر 

 می توان برای انبار کردن روی هم قرار داد.

 ای باز شده، باید در آنها را محکم بست تا در مجاورت هوا قرار نگیرد.در صورت عدم استفاده از کیسه ه 

 بهداشت و ایمنی

           در صورت تماس با چشم سریع با آب فراوان شسته و از امداد پزشکی کمک گرفتده شدود. بعدد از تمداس بدا پوسدت، سدریع بدا مقددار

 زیادی آب و صابون شستشو داده شود.

 مناسب استفاده شود. از لباس، دستکش و محافظ چشم/ صورت 

 .محصول باید دور از دسترس اطفال نگه داشته شود 

 

در مرحلده تولیددد، کنتدرل هدای اولیدده محصدول مدا انجددام شدده اسدت. مددا ثبدات کیفیدت محصددوالتمان را تضدمین مدی کنددیم. همدۀ توصدیه هددا و              توجهه:  

اساس تجربیات ما است. لطفًا برای سطوح خاصی که در برگه اطالعدات فندی    دستورالعمل های درج شده در برگه اطالعات فنی به طور کلی بر

لحاظ نشده اند، با ما تماس بگیرید. حق به روزرسانی اطالعات این برگه، بدون اعدالن قبلدی، در صدورت ضدرورت هدای فندی، بدرای شدرکت مدا          

 محفوظ است. این کاتالوگ جدید به نسخه های قبلی ارجحیت دارد.

  



 

 
CERMIFLOOR 4-30ضخامت ( mm  03-4) 

 هم سطح کننده، تقویت شده با الیاف-ترکیب خود

 عالی تا  هم سطح سازیmm 30 برای کف های داخلی 

 توان فشردگی باال، ایده آل برای عبور و مرور و بارهای ترافیکی سنگین 

 هم سطح کنندگی-استفاده آسان و سریع با ویژگی خود 

 وردگیبدون جمع شدگی و ترک خ 

 مناسب برای استفاده روی کاشی کاری های قبلی و سیستم های حرارت از کف 

 معرفی

. مناسدب بدرای هدم    تقویدت شدده بدا الیداف    ساروج سدیمانی هدم سدطح کنندده و فدوری،      

هدم سدطح   -دارندد. ویژگدی خدود    mm 30سطح کردن کف هدایی کده شدیب کمتدر از     

طحی صداف و مقداوم   کنندگی آن باعدی سدهولت و سدرعت اسدتفاده آن مدی شدود. سد       

نسبت به خراشیدگی و گرد و غبار به وجود می آورد. الیاف به کار رفتده در آن و  

انعطدداف پددذیری بدداالیش، تددوان فشددردگی اش را افددزایش داده و زیددر بددار سددنگین،      

 خرد نمی شود.

 مکان مورد استفاده

مناسب برای فضاهای داخلی برای ساختن کف. قابدل اسدتفاده بدرای ضدخامت هدای      

. پدددیش از اسدددتفاده از مصدددالح روکدددش کنندددده )کاشدددی، کفپدددوش،      mm 30-1ین بددد

، وینیدل و ...(. نبایدد بدرای محدیط هدایی کده در معدرض رطوبدت یدا          PVCپارکدت،  

 آب هستند استفاده شود.

 مشخصات  

انعطداف پدذیری و   قابلیدت   محتویات: سیمان با کیفیت، افزودنی هایی بدرای افدزایش  

 مواد پرکننده ضخیم، الیاف تقویت کننده.چسبندگی و فوریت چسبندگی و 

 نوع: پودری 
 رنگ: خاکستری 

 گرم بر سانتیمترمکعب    3/0چگالی: 

 ویژگیهای کاربردی
 پودر kg20لیتر آب /  0/0 – 0/6نسبت ترکیب:

 mm  30-1: ضخامت مورد استفاده

 ساعت 0مدت زمان مصرف در ظرف سر باز: 

 درجه سانتیگراد 30تا  0دمای مورد نیاز به هنگام کار: 

سداعت )بدا توجده بده ضدخامت هدم       02زمان چسدبیدن )بدرای کاشدی کداری(: حدداقل      

 سطح سازی متغیر است(

 ساعت 21زمان چسبیدن )برای ترافیک رفت و آمدی سبک(: حداقل 

 رطوبت نسبی( %00درجه سانتیگراد،  23روز ) 21زمان چسبیدن نهایی: 

 عملکرد فنی

 قدرت کشش

 ≤ 2MPa(N/mm 15.0 (روز:  0بعد از 
 ≤ MPa(N/mm 225.0 (روز:  2بعد از 
 ≤ MPa(N/mm 235.0 (روز:  21بعد از 

 قدرت خمیدگی

 ≤ MPa(N/mm 23.0 (روز:  0بعد از 
 ≤ MPa(N/mm 25.0 (روز:  2بعد از 
 ≤ MPa(N/mm 27.0 (روز:  21بعد از 

 > gr 1.5:  روز( 21بعد از مقاومت نسبت به خراشیدگی )
 + درجه سانتیگراد20تا  -30شوک های حرارتی:  مقاومت نسبت به

 استاندارد مرجع

TS EN 13813 

 سطوح مورد استفاده

و کدف هدای سدیمانی، کفپدوش هدا یدا پارکدت هدا،          مناسب برای زیرالیده هدای بتدونی   

 سطوح رنگ شده )پلی یورتان، اپوکسی و اکریلیک(.

 آماده سازی سطح   

 تمًا تمیز باشد. سطوح باید تمیز و زیر الیه باید برای یک چسبندگی مناسب، ح

عددداری از گدددرد و خددداک، آلدددودگی، چربدددی یدددا هدددر ندددوع مدددانع دیگدددری بدددرای   

بعد از سفت شدن صیقلی شدن سطوح و الیه سطحی )بتدون و   چسبندگی باشد.

 غیره( باید تمیز کاری انجام شود.  

 .زیر الیه باید کامل، تمیز، یکنواخت بوده و خیلی خشک یا خیس نباشد 

  الیدده هددای پددر منفددذ را بایددد پددیش از نصددب کاشددی، بددا  زیددرCERMIFILM  آمدداده

 سازی کرد.

         بدا  سدطوح غیرقابدل نفدوذ را بایدد پدیش از نصدب کاشدیCERMIFILM PLUS 

 آماده سازی کرد.

       سددطوحی کدده در معددرض نددور مسددتقیم خورشددید هسددتند و دمددای سددطح آنهددا بدداالی
c30° .است باید با مرطوب کردن خنک شوند 

 ستفاده باید ترک ها و خرابی های زیرالیه را بدا پیش از ا CERMIMORTAR 

 کرد. ترمیم  2-10

 ترکیب کردن

اضدافه کدرده و بده    کیلدوگرم پدودر    20بده  لیتر آب  تمیز را  0/0 – 0/6به تدریم ، 

هم بزنید تا صاف و یکدست شود. توصیه می شود برای ترکیب بهتر، از دور کندد  

 فاده شود.یک دریل برقی برای هم زدن است

  ،دقیقه استراحت داده شود و هنگدام اسدتفاده دوبداره هدم      2خمیر باید پیش از استفاده

 .زده شود

 شرایط استفاده

     درجدده سددانتیگراد اسددتفاده  30+ تددا 0ایددن محصددول بایددد در دمددای محیطددی بددین +

 شود.

  درجه سانتیگراد باشدد و احتمدال خطدر یدخ     0دمای سطح مورد استفاده باید باالی +

 گی وجود نداشته باشد.زد

     استفاده روی سطوح بسیار گرم و در هوای آفتابی یا هنگام وزش بداد توصدیه نمدی

 شود.

 کاربرد

  CERMIFLOOR 4-30   بددده طدددور یکنواخدددت روی سدددطح را بدددا خدددود سددطل

بریزید. برای سهولت کار، بعد اریختن روی زیرالیه، آن را با یک مالده اسدتیل بده    

 ا زیرالیه را پوشش دهد.سمت جلو و عقب پخش کنید ت

 CERMIFLOOR 4-30           .یدک ترکیدب فدوری اسدت کده بایدد سدریع اسدتفاده شدود

هنگام استفاده برای سطوح بزرگ باید سدطح را بده قسدمت هدای کوچدک تدر تقسدیم        

 بندی کرد.

    ممکن است بعد از ریخته شدن روی سطح، حباب های هوا بین زیرالیده و ترکیدب

بده سدمت جلدو و عقدب     دار)سدوزنی( را روی آن   باقی بماند. حتما یدک غلتدک مدیخ   

 بکشید تا حباب ها از بین بروند.

 هم سطح کننددگی ایدن ترکیدب، رد و اثدر مالده و غلتدک سدریع        -به دلیل ویژگی خود

 از بین می رود. 

  ساعت بعد از خشک شدن عایق ضدآب، شروع کرد. 6کار بعدی را باید حداقل 

 احتیاطات قبلی

 ذره گددرد، کلددوخی یددا سددخت در یددک کیسدده تددازه بدداز   در صددورت مشدداهده هرگوندده

 شده، از آن محصول استفاده نکنید.

          بیشتر یا کمتر از آنچه کده روی بسدته بنددی محصدول یدا دفترچده اطالعدات فندی آن

 .آب اضافه نکنید درج شده،

 آب اضافه نکنیددیگر به آن  وقتی مخلوط آماده شد. 

    ،سدطوح فلدزی،    آن را مستقیما روی کاشی هدای سدرامیک قبلدیPVC  پالسدتیکی ،

یددا بتددون هوادیددده، بتددون پددیش ریختدده کددف هددای دارای سیسددتم حددرارت از کددف، و     

سطوح رنگ شده استفاده نکنید. لطفا برای گرفتن راهکار با خددمات فندی مشداوره    

 کنید.

 هفتده   6بانید. قبدل از کاشدی کداری، حدداقل     سد را روی زیر الیده یدا بتدون تدازه نچ     آن

 الستر یا بتون صبر کنید.برای خشک شدن پ

 سطوح بسیار مرطوب استفاده نکنید. را روی آن 

   بددرای جلددوگیری از آب گرفتگددی در محددیط هددای خددیس، سددطح را بایددد شددیب دار

در امتدداد چداه    %3کرد. در تراس ها، محیط هدای خدیس و امثدال آن، بایدد شدیب      

  فاضالب ایجاد کرد.



 

 
  زمان خشک شدنCERMIFLOOR 4-30      ممکن است در دماهای پایین تر یا در رطوبت شدید یا هنگام کاشدی کداری روی سدطوح عدایق دار

 یا غیرقابل نفوذ، طوالنی تر باشد. 

  مستطیل به مساحت( 2فضاهای بزرگ را باید قسمت های کوچکترm 30≤  با طول حداکثرm1    تقسیم کرد. بندهای میان قسمتهای جددا شدده بده )

 عمل می کنند. طیاتصاالت انبساصورت 

      اتصاالت انبساطی امکان جابجایی های جزئی در اثر تغییرات دما، رطوبت و بارهای مکانیکی و حرارتی را روی سطح و زیدر الیده فدراهم مدی

پهندای   متناسب با سیستم های انتقال حرارت و عایق بندی، کف های در معرض بار ترافیکدی و عبدور و مدرور زیداد،     باید اتصاالت انبساطی کند.

در قسمت اتصال کاشی با سدایر مصدالح در امتدداد گوشده هدای داخلدی، اتصداالت موجدود و در جاهدایی کده ندوع مصدالح زمینده              فضای موردنظر، 

متدر بدا توجده بده سدایز و ندوع        1قسدمت در   1. فضداهای دارای کاشدی هدای سدایز بدزرگ را بایدد قسدمت بنددی کدرد )هدر           متفاوت است، تهیه شوند

 باید با پروفیل ها  یا ماستیک های مناسب، عایق کرد. را ت انبساطیاتصاالکاشی.  

             روکش های ضدآب باید کامال تمامی بندها و منافذ را پوشدش دهندد. درغیراینصدورت سدطح دارای نقداط ضدعیفی خواهدد شدد کده احتمدال نشدتی از

 آنها وجود دارد.

 ل اگر روی کفپوش های چوبی استفاده می شود ضخامت آن باید حداقmm3 .باشد 

 شرایط خاص

           برای سطوح غیرقابل نفوذ مانند کاشدی کداری هدای قبلدی توصدیه مدی شدود پدیش از نصدب کاشدی از CERMIFILM PLUS     بده عندوان پرایمدر

 استفاده شود.

        ( ابتدددا ضدددآب کددردن توصددیه مددی شددود )...پددیش از کاشددی کدداری محددل هددای خددیس ) حمددام وCERMICRYL ،CERMIPROOF SS یددا ،

CERMIPROOF FF.) 

 پوشش

    ( 2مقدددددددددددار پوشددددددددددش تقریبددددددددددیkg/m        .بددددددددددا توجدددددددددده بدددددددددده سددددددددددطح مددددددددددورد اسددددددددددتفاده مددددددددددی توانددددددددددد متفدددددددددداوت باشددددددددددد ) حددددددددددداقل 

 میلی متر( 0گرم بر مترمربع )متناسب با روکشی به ضخامت کیلو 0/0 -2

 بسته بندی

  کیلوگرمی  20کیسه های(کیسه/  11kg0200 )روی هر پالت 

 انبارداری و زمان ماندگاری

 مداه از تداریخ تولیدد اسدت.      02درجده سدانتیگراد، زمدان مانددگاری       0-30ر کردن کیسه های بداز نشدده در هدوای خشدک و خندک بداالی       برای انبا

 تاریخ تولید و عدد شارژ روی بسته بندی درج شده است.

      کیسددددددددددددده را  00محصدددددددددددددوالت را نبایدددددددددددددد در انبارهدددددددددددددای مرطدددددددددددددوب یدددددددددددددا غرقددددددددددددداب شدددددددددددددده نگهدددددددددددددداری کدددددددددددددرد. حدددددددددددددداکثر 

 نبار کردن روی هم قرار داد.می توان برای ا

 .در صورت عدم استفاده از کیسه های باز شده، باید در آنها را محکم بست تا در مجاورت هوا قرار نگیرد 

 بهداشت و ایمنی

       و در صورت تماس با چشم سریع با آب فراوان شسته و از امداد پزشکی کمک گرفته شود. بعد از تماس با پوسدت، سدریع بدا مقددار زیدادی آب

 صابون شستشو داده شود.

 .از لباس، دستکش و محافظ چشم/ صورت مناسب استفاده شود 

 .محصول باید دور از دسترس اطفال نگه داشته شود 

 

دسدتورالعمل هدای   در مرحله تولید، کنترل های اولیه محصول ما انجام شده است. ما ثبات کیفیت محصوالتمان را تضمین می کنیم. همدۀ توصدیه هدا و    توجه: 

مدا تمداس   درج شده در برگه اطالعات فنی به طور کلی بر اساس تجربیات ما است. لطفًا برای سطوح خاصی که در برگده اطالعدات فندی لحداظ نشدده اندد، بدا        

کاتدالوگ جدیدد بده     بگیرید. حق به روزرسانی اطالعات این برگه، بددون اعدالن قبلدی، در صدورت ضدرورت هدای فندی، بدرای شدرکت مدا محفدوظ اسدت. ایدن             

 نسخه های قبلی ارجحیت دارد.

  



 

 

 
 

CERMIFLOOR 10-50ضخامت ( mm  83-23) 

 هم سطح کننده-ترکیب خود

 عالی تا  هم سطح سازیmm 00 برای کف های داخلی 

   تددوان فشددردگی بدداال، ایددده آل بددرای عبددور و مددرور و بارهددای

 ترافیکی سنگین

 بدون جمع شدگی و ترک خوردگی 

 اسدب بدرای اسددتفاده روی کاشدی کداری هددای قبلدی و سیسددتم      من

 های حرارت از کف

 معرفی

ساروج سیمانی هدم سدطح کنندده و فدوری. مناسدب بدرای هدم سدطح کدردن          

دارند. مناسب برای پدیش از نصدب    mm 00کف هایی که شیب کمتر از 

کفپددوش هددا، پارکددت هددا، سددنگهای طبیعددی و... امکددان شددیب دار کددردن        

نبایددد بددرای محددیط هددایی کدده در معددرض رطوبددت یددا آب  سددطوح را دارد. 

 هستند استفاده شود.

 مکان مورد استفاده

مناسددب بددرای فضدداهای داخلددی بددرای سدداختن کددف. قابددل اسددتفاده بددرای         

. پددیش از اسدددتفاده از مصدددالح روکدددش  mm 00-00ضددخامت هدددای بدددین  

 ، وینیل و ...(PVCکننده )کاشی، کفپوش، پارکت، 

 مشخصات  

 ان با کیفیت، افزودنی و مواد پرکننده ضخیممحتویات: سیم

 نوع: پودری 
 رنگ: خاکستری 

 گرم بر سانتیمترمکعب    3/0چگالی: 

 ویژگیهای کاربردی
 پودر kg20لیتر آب /  0/2نسبت ترکیب: 

 mm  00-00: ضخامت مورد استفاده

 ساعت 3مدت زمان مصرف در ظرف سر باز: 

 درجه سانتیگراد 30تا  0دمای مورد نیاز به هنگام کار: 

سدداعت )بددا توجدده بدده     11زمددان چسددبیدن )بددرای کاشددی کدداری(: حددداقل      

 ضخامت هم سطح سازی متغیر است(

 ساعت 11زمان چسبیدن )برای ترافیک رفت و آمدی سبک(: حداقل 

رطوبددت  %00درجدده سددانتیگراد،  23روز ) 21زمددان چسددبیدن نهددایی:  

 نسبی(

 عملکرد فنی

 خوب مقاومت نسبت به مواد قلیایی :

 + درجه سانتیگراد20تا  -30مقاومت نسبت به شوک های حرارتی: 

 سطوح مورد استفاده

 و کف های سیمانی مناسب برای زیرالیه های بتونی

 آماده سازی سطح   

         .زیر الیه باید بدرای یدک چسدبندگی مناسدب، حتمدًا تمیدز باشدد

سطوح باید تمیز و عاری از گرد و خاک، آلودگی، چربدی یدا   

بعد از سفت شددن   انع دیگری برای چسبندگی باشد.هر نوع م

صیقلی شدن سطوح و الیه سطحی )بتدون و غیدره( بایدد تمیدز     

 کاری انجام شود. 

         زیر الیه باید کامدل، تمیدز، یکنواخدت بدوده و خیلدی خشدک یدا

 خیس نباشد.

   زیددر الیددده هدددای پدددر منفدددذ را بایدددد پدددیش از نصدددب کاشدددی، بدددا

CERMIFILM .آماده سازی کرد 

  بددددا غیرقابددددل نفددددوذ را بایددددد پددددیش از نصددددب کاشددددی  سددددطوح

CERMIFILM PLUS .آماده سازی کرد 

      سطوحی که در معرض نور مسدتقیم خورشدید هسدتند و دمدای

اسددت بایددد بددا مرطددوب کددردن خنددک     c30°سددطح آنهددا بدداالی  

 شوند.

    پددیش از اسددتفاده بایددد تددرک هددا و خرابددی هددای زیرالیدده را بددا 

CERMIMORTAR 2-10  کرد. ترمیم 

 کیب کردنتر

اضدافه  کیلدوگرم پدودر    20بده  ( آب  تمیدز را  00لیتدر)%  0/2به تددریم ،  

کددرده و بدده هددم بزنیددد تددا صدداف و یکدسددت شددود. توصددیه مددی شددود بددرای    

 ترکیب بهتر، از دور کند یک دریل برقی برای هم زدن استفاده شود.

   ،دقیقدده اسددتراحت داده شددود و هنگددام   2خمیددر بایددد پددیش از اسددتفاده

 .دوباره هم زده شوداستفاده 

 شرایط استفاده

       درجده  30+ تدا  0این محصول بایدد در دمدای محیطدی بدین +

 سانتیگراد استفاده شود.

     درجدده سددانتیگراد  0دمددای سددطح مددورد اسددتفاده بایددد بدداالی +

 باشد و احتمال خطر یخ زدگی وجود نداشته باشد.

        استفاده روی سطوح بسدیار گدرم و در هدوای آفتدابی یدا هنگدام

 باد توصیه نمی شود. وزش

 کاربرد

   یددک الیدده ازCERMIFLOOR 10-50  را روی سددطحی

   آستر شده است پخش کنید. CERMIFILMکه قبال با 

         با یک گیم می تدوان ترکیدب را پخدش کدرد و فشدار داد تدا هدم

سددطح سددازی یکنواخددت انجددام شددود. در صددورت لددزوم کددف     

 شیب دار شود.

 ف محکم تر بایدد یدک   به توصیه سازندگان، برای ایجاد یک ک

 روی این ترکیب ریخته شود. accامولسیون بتونی 

        برای سدهولت اسدتفاده در فضداهای بدزرگ، کدار را در بخدش

 های کوچک انجام دهید.   

  ساعت بعد از خشک شدن عدایق   11کار بعدی را باید حداقل

 ضدآب، شروع کرد.

 احتیاطات قبلی

  خت در در صددورت مشدداهده هرگوندده ذره گددرد، کلددوخی یددا سدد

 یک کیسه تازه باز شده، از آن محصول استفاده نکنید.

   بیشدددتر یدددا کمتدددر از آنچددده کددده روی بسدددته بنددددی محصدددول یدددا

 .آب اضافه نکنید دفترچه اطالعات فنی آن درج شده،

 آب اضافه نکنیددیگر به آن  وقتی مخلوط آماده شد. 

       آن را مسدددتقیما روی کاشدددی هدددای سدددرامیک قبلدددی، سدددطوح

ستیکی یدا بتدون هوادیدده، بتدون پدیش ریختده       ، پالPVCفلزی، 

کف های دارای سیستم حرارت از کف، و سطوح رندگ شدده   

اسددتفاده نکنیددد. لطفددا بددرای گددرفتن راهکددار بددا خدددمات فنددی          

 مشاوره کنید.

 بانید. قبددل از کاشددی  سددرا روی زیددر الیدده یددا بتددون تددازه نچ   آن

هفته برای خشک شدن پالستر یا بتون صدبر   6کاری، حداقل 

 ید.کن

 سطوح بسیار مرطوب استفاده نکنید. را روی آن 

       برای جلوگیری از آب گرفتگدی در محدیط هدای خدیس، سدطح

را بایددد شددیب دار کددرد. در تددراس هددا، محددیط هددای خددیس و        

 در امتداد چاه فاضالب ایجاد کرد. %3امثال آن، باید شیب 

  



 

 

 
  زمان خشک شدنCERMIFLOOR 10-50 ی پایین تر یا در رطوبت شدید یدا هنگدام کاشدی کداری روی سدطوح عدایق دار       ممکن است در دماها

 یا غیرقابل نفوذ، طوالنی تر باشد. 

  مستطیل به مساحت( 2فضاهای بزرگ را باید قسمت های کوچکترm 30≤   با طول حدداکثرm1         تقسدیم کدرد. بنددهای میدان قسدمتهای جددا شدده بده )

 عمل می کنند.  اتصاالت انبساطیصورت 

 صاالت انبساطی امکان جابجایی های جزئی در اثر تغییرات دما، رطوبدت و بارهدای مکدانیکی و حرارتدی را روی سدطح و زیدر الیده فدراهم مدی          ات

متناسب با سیستم های انتقال حرارت و عدایق بنددی، کدف هدای در معدرض بدار ترافیکدی و عبدور و مدرور زیداد، پهندای             باید اتصاالت انبساطی کند.

در قسدمت اتصدال کاشدی بدا سدایر مصدالح در امتدداد گوشدده هدای داخلدی، اتصداالت موجدود و در جاهدایی کده ندوع مصدالح زمیندده                ر، فضدای مدوردنظ  

متر با توجه بده سدایز و ندوع کاشدی.       1قسمت در  1. فضاهای دارای کاشی های سایز بزرگ را باید قسمت بندی کرد )هر متفاوت است، تهیه شوند

 با پروفیل ها  یا ماستیک های مناسب، عایق کرد. باید را اتصاالت انبساطی

        روکش های ضدآب باید کامال تمامی بندها و منافذ را پوشش دهند. درغیراینصورت سطح دارای نقاط ضعیفی خواهدد شدد کده احتمدال نشدتی از آنهدا

 وجود دارد.

  اگر روی کفپوش های چوبی استفاده می شود ضخامت آن باید حداقلmm3 .باشد 

 خاصشرایط 

                بدرای سدطوح غیرقابدل نفدوذ مانندد کاشدی کداری هدای قبلدی توصدیه مدی شدود پدیش از نصدب کاشدی از CERMIFILM PLUS     بده عندوان پرایمدر

 استفاده شود.

            ( ابتدددا ضدددآب کددردن توصددیه مددی شددود )...پددیش از کاشددی کدداری محددل هددای خددیس ) حمددام وCERMICRYL ،CERMIPROOF SS  یددا ،

CERMIPROOF FF.) 

 پوشش

  مقددددددددددددار ( 2پوشدددددددددددش تقریبدددددددددددیkg/m  .بدددددددددددا توجددددددددددده بددددددددددده سدددددددددددطح مدددددددددددورد اسدددددددددددتفاده مدددددددددددی تواندددددددددددد متفددددددددددداوت باشدددددددددددد ) حدددددددددددداقل 

 میلی متر( 0گرم بر مترمربع )متناسب با روکشی به ضخامت کیلو 0/0 -2

 بسته بندی

  کیلوگرمی  20کیسه های(کیسه/  11kg0200 )روی هر پالت 

 انبارداری و زمان ماندگاری

 ماه از تاریخ تولیدد اسدت. تداریخ     02درجه سانتیگراد، زمان ماندگاری   0-30ز نشده در هوای خشک و خنک باالی برای انبار کردن کیسه های با

 تولید و عدد شارژ روی بسته بندی درج شده است.

           کیسددددددددددددده را   00محصدددددددددددددوالت را نبایدددددددددددددد در انبارهدددددددددددددای مرطدددددددددددددوب یدددددددددددددا غرقددددددددددددداب شدددددددددددددده نگهدددددددددددددداری کدددددددددددددرد. حدددددددددددددداکثر 

 رار داد.می توان برای انبار کردن روی هم ق

 .در صورت عدم استفاده از کیسه های باز شده، باید در آنها را محکم بست تا در مجاورت هوا قرار نگیرد 

 بهداشت و ایمنی

             در صورت تماس با چشم سریع با آب فراوان شسته و از امداد پزشکی کمدک گرفتده شدود. بعدد از تمداس بدا پوسدت، سدریع بدا مقددار زیدادی آب و

 شود. صابون شستشو داده

 .از لباس، دستکش و محافظ چشم/ صورت مناسب استفاده شود 

 .محصول باید دور از دسترس اطفال نگه داشته شود 

 

هدای  در مرحله تولید، کنترل های اولیه محصول ما انجام شده است. ما ثبات کیفیدت محصدوالتمان را تضدمین مدی کندیم. همدۀ توصدیه هدا و دسدتورالعمل          توجه: 

مداس  شده در برگه اطالعات فنی به طور کلی بر اساس تجربیات ما است. لطفدًا بدرای سدطوح خاصدی کده در برگده اطالعدات فندی لحداظ نشدده اندد، بدا مدا ت              درج

سدخه  نبگیرید. حق به روزرسانی اطالعات این برگه، بدون اعالن قبلی، در صورت ضرورت های فنی، برای شرکت ما محفوظ اسدت. ایدن کاتدالوگ جدیدد بده      

 های قبلی ارجحیت دارد.

  



 

 
 عایق های سیلیکونی

CERMISIL AS 

 عایق سیلیکونی استیک، ضدباکتری

 عایق سیلیکونی چندمنظوره 

 چسبندگی عالی روی سطوح لعاب دار 

 بدون ایجاد منفذ در حین استفاده 

 عملکرد عالی در دماهای پایین و باال 

 دنماندگاری باال، فاقد حالل، بدون ورآم 

 معرفی

        عایق سیلیکونی استیک ضدد بداکتری، چنددمنظوره، یدک قسمتی.مناسدب بدرای

عایق کدردن بنددهای بدین مصدالح و پوشدش هدا. در حدین یدا بعدد از اسدتفاده ور           

نمی آید، منفذ ایجاد نمی کند، در محدل هدایی کده رطوبدت شددید اسدت یدا تهویده         

خدود را در   مناسب وجود ندارد شل نمدی شدود. عملکدرد و خاصدیت ارتجداعی     

 ( حفظ می کند.≥c 000°( یا باال )-c≤ 10°دماهای پایین )

 مکان مورد استفاده

مناسددددب بددددرای مصددددارف داخلددددی محددددیط هددددای خددددیس، سیسددددتم هددددای در و      

 DIYپنجره،آشپزخانه ها و مصارف مختلف 

 مشخصات  

 محتویات: سیلیکون

 نوع: ماستیک

 رنگ: شفاف/ سفید

 گرم بر سانتیمترمکعب 91/0چگالی: 

 ویژگیهای کاربردی

 استحکام:  بدون ورآمدن

 ابزار استفاده: تفنگ عایق کننده  

 درجه سانتیگراد 10تا  0دمای مورد نیاز به هنگام کار: 

 دقیقه  )برای شروع کار یا استفاده( 00زمان چسبیدن: حداقل 

 دقیقه )ایجاد الیه ای نازک روی سطح( 20زمان چسبیدن: حداقل 

 عملکرد فنی

 (mm  3 ،2650 N/mm، نازل C .800 ml/min  °23تخراج: میزان اس

 MPa(N/mm (ISO 8339) 20.6 (قدرت کشش: 

 (ISO 8339)   %200ازدیاد طول نهایی: 

 (ISO 868)  18سختی: 

 MPa(N/mm 20.36(مدول کشسانی: 

 MPa(N/mm 20.4(کشش پارگی: 

 + درجه سانتیگراد000تا  -10مقاومت نسبت به شوک های حرارتی: 

 آماده سازی سطح   

      مناسدب، حتمدًا تمیدز باشدد. سدطوح      و عدایق کداری   زیر الیه بایدد بدرای یدک چسدبندگی

باید تمیدز و عداری از گدرد و خداک، آلدودگی، چربدی یدا هدر ندوع مدانع دیگدری بدرای             

بعد از سفت شدن صیقلی شدن سطوح و الیه سطحی )بتون و غیدره(   چسبندگی باشد.

 باید تمیز کاری انجام شود.  

 باشد یر الیه باید کامل، تمیز، یکنواخت بوده و خشکز. 

        سطوح غیرقابل نفوذ )مانند شیشه و روکدش هدای لعدابی و ...( را بایدد پدیش از عدایق

 کاری با محلول شوینده  تمیز و خشک کرد.

 .با توجه به نوع سطح، ممکن است برای زدن پرایمر به تقویت چسبندگی نیاز باشد 

 کاربرد

 کاری را باید با نوارچسب پوشاند تا به اطراف مالیده نشود. طرفین محل عایق 

            عایق را بایدد بدا ابدزار تفنگدی اسدتفاده کدرد. کدارتریم را درون تفندگ قدرار داده و بده

 صورت زاویه دار روی پهنای بند بریزید طوریکه روی آن را بپوشاند.

           عدایق روی سدطح   سطح را باید بدا اسدتفاده از یدک قلدم عدایق یدا قاشدقک قبدل از اینکده

 خشک شود پخش کرد. 

       بعد از مصرف، نوارچسب ها را بردارید.عایق وقتی هنوز خدیس باشدد بده راحتدی بدا

 دستمال پاک می شود. بعد از خشک شدن فقط به صورت مکانیکی پاک می شود. 

 احتیاطات قبلی

           ایدن عدایق بدرای سدطوح حسداس بدده اسدید، ضددزنگ، آلومینیدوم و فلدزات، مرمرهددای

یا سنگ آهدک مناسدب نیسدت. چدون باعدی از بدین رفدتن رندگ، ایجداد لدک و           صیقلی 

 خوردگی می شود.

  ،نباید با سطوح سیمانیEPDM ،APTK    باعدی  و نئوپرین تماس داشته باشدد چدون

 از بین رفتن رنگ، ایجاد لکه های تیره رنگ می شود.

     سدبت  باید پیش از مصرف، عایق را روی نمونه ای تست کدرد تدا از مقاومدت سدطح ن

 به مواد اسیدی مطمئن شد.

 .از این عایق برای چسبندن سطوح براق به یکدیگر استفاده نشود 

 .این عایق نه برای عایق کردن و  نه برای چسباندن آکواریوم ها مناسب نیست 

 .این عایق قابل رنگ شدن نیست 

 .نباید در دماهای پایین، رطوبت بال و مکانهای بسته فاقد تهویه استفاده شود 

 پوشش

  ( 2مقدددار پوشددش تقریبددیkg/m   ،بددا توجدده بدده ضددخامت مددورد اسددتفاده )متددر  00-02

 ml 300خطی/ کارتریم 

 بسته بندی

  کارتریم هایml 300 (20  )کارتریم در یک جعبه 

 انبارداری و زمان ماندگاری

          درجده   0برای انبار کردن کدارتریم هدای بداز نشدده در هدوای خشدک و خندک بداالی

ماه از تداریخ تولیدد اسدت. تداریخ تولیدد و عددد شدارژ         01ماندگاری سانتیگراد، زمان 

روی بسته بندی درج شدده اسدت. در صدورت انقضدای تداریخ مصدرف، محصدول را        

 باید به بخش کنترل کیفیت مرجوع کرد تا ارزیابی شود.

       در صورت عدم استفاده از کارتریم های باز شده، بایدد در آنهدا ر محکدم بسدت تدا در

 قرار نگیرد. مجاورت هوا

 بهداشت و ایمنی

     خارش چشم و پوست در اثر تماس با سیمان. در صورت تماس با چشدم سدریع بدا آب

فراوان شسته و از امداد پزشکی کمک گرفته شود. بعد از تماس با پوسدت، سدریع بدا    

 مقدار زیادی آب و صابون شستشو داده شود.

  شود.از لباس، دستکش و محافظ چشم/ صورت مناسب استفاده 

    محصول نباید استنشاق شود ) وقتی عایق با هوا واکنش می دهد یا در معدرض بخدار

اسید استیک قرار می گیرد(. در حدین اسدتفاده بایدد تهویده مناسدب وجدود داشدته باشدد.         

 در صورت لزوم می توان از ماسک گرد و خاک استفاده کرد.

   پزشددکی کمددک گرفتدده محصددول نبایددد بلعیددده شددود. در صددورت بلعیددده شدددن از امددداد

 شود.

 .محصول باید دور از دسترس اطفال نگه داشته شود 

 تضدمین مدی کندیم. همدۀ توصدیه هدا و دسدتورالعمل هدای درج شدده در          در مرحله تولید، کنترل های اولیه محصول ما انجام شده است. ما ثبات کیفیدت محصدوالتمان را   توجه: 

ر اساس تجربیات ما است. لطفًا برای سطوح خاصدی کده در برگده اطالعدات فندی لحداظ نشدده اندد، بدا مدا تمداس بگیریدد. حدق بده روزرسدانی                برگه اطالعات فنی به طور کلی ب

  است. این کاتالوگ جدید به نسخه های قبلی ارجحیت دارد. اطالعات این برگه، بدون اعالن قبلی، در صورت ضرورت های فنی، برای شرکت ما محفوظ



 

 
CERMISIL NS 

 خنثی عایق سیلیکونی ضدباکتری

 چسبندگی عالی روی سطوح بتونی، سیمانی، آلومینیومی 

 عالی برای مصارف حرفه ای 

 بدون ایجاد منفذ در حین خشک شدن، بدون بو 

 عملکرد عالی در دماهای پایین و باال 

 ماندگاری باال، بدون ورآمدن 

  ایده آل برای مصارف مختلفDIY 

 000% ونسیلیک 

 معرفی

   سدددیلیکونی اسدددتیک ضدددد بدداکتری، چنددددمنظوره، خنثدددی، یدددک    %000عددایق

قسمتی.مناسب بدرای عدایق کدردن بنددهای بدین مصدالح و پوشدش هدا. غیدر قابدل خدوردگی            

است و سازگاری باالیی با مواد قلیایی و سطوح سیمانی دارد. در حدین یدا بعدد از اسدتفاده     

نمدی کندد، در محدل هدایی کده رطوبدت شددید        ور نمی آیدد، بعدد از خشدک شددن منفدذ ایجداد       

وشدرایط فضدای    UVاست یدا تهویده مناسدب وجدود نددارد شدل نمدی شدود. نشدبت بده اشدعه            

( -c≤ 10°بیرون مقاوم است. عملکرد و خاصدیت ارتجداعی خدود را در دماهدای پدایین )     

 ( حفظ می کند.≥c 000°یا باال )

 مکان مورد استفاده

ی و محدددیط هدددای خدددیس، سیسدددتم هدددای در و   مناسدددب بدددرای مصدددارف داخلدددی و بیرونددد  

در خدودرو، قدایق، وان، مندازل. مدی تدوان       DIYپنجره،آشپزخانه هدا و مصدارف مختلدف    

 از آن برای پر کردن اتصاالت انبساطی استفاده کرد.

 مشخصات  

 

 محتویات: سیلیکون

 نوع: ماستیک

 رنگ: شفاف/ سفید

 گرم بر سانتیمترمکعب 00/0چگالی: 

 ویژگیهای کاربردی

 استحکام:  بدون ورآمدن

 ابزار استفاده: تفنگ عایق کننده  

 درجه سانتیگراد 10تا  0دمای مورد نیاز به هنگام کار: 

 دقیقه  )برای شروع کار یا استفاده( 00زمان چسبیدن: حداقل 

 دقیقه )ایجاد الیه ای نازک روی سطح( 20زمان چسبیدن: حداقل 

 عملکرد فنی

 (mm  3 ،2650 N/mm، نازل minC .300 ml  °23/میزان استخراج: 

 MPa(N/mm (ISO 8339) 20.7 (قدرت کشش: 

 (ISO 8339)   %300ازدیاد طول نهایی: 

 (ISO 868)  22سختی: 

 MPa(N/mm 20.34(مدول کشسانی: 

 (Cروش  ISO 34) MPa(N/mm 24.5(کشش پارگی: 

 + درجه سانتیگراد000تا  -10مقاومت نسبت به شوک های حرارتی: 

 اده سازی سطح   آم

      مناسدب، حتمدًا تمیدز باشدد. سدطوح      و عدایق کداری   زیر الیه بایدد بدرای یدک چسدبندگی

دیگدری بدرای   باید تمیدز و عداری از گدرد و خداک، آلدودگی، چربدی یدا هدر ندوع مدانع           

بعد از سفت شدن صیقلی شدن سطوح و الیه سطحی )بتون و غیدره(   چسبندگی باشد.

 باید تمیز کاری انجام شود.  

 باشد الیه باید کامل، تمیز، یکنواخت بوده و خشک زیر. 

        سطوح غیرقابل نفوذ )مانند شیشه و روکدش هدای لعدابی و ...( را بایدد پدیش از عدایق

 کاری با محلول شوینده  تمیز و خشک کرد.

 .با توجه به نوع سطح، ممکن است برای زدن پرایمر به تقویت چسبندگی نیاز باشد 

 کاربرد 

 اری را باید با نوارچسب پوشاند تا به اطراف مالیده نشود.طرفین محل عایق ک 

            عایق را بایدد بدا ابدزار تفنگدی اسدتفاده کدرد. کدارتریم را درون تفندگ قدرار داده و بده

 صورت زاویه دار روی پهنای بند بریزید طوریکه روی آن را بپوشاند.

           یق روی سدطح  سطح را باید بدا اسدتفاده از یدک قلدم عدایق یدا قاشدقک قبدل از اینکده عدا

 خشک شود پخش کرد. 

       بعد از مصرف، نوارچسب ها را بردارید.عایق وقتی هنوز خدیس باشدد بده راحتدی بدا

 دستمال پاک می شود. بعد از خشک شدن فقط به صورت مکانیکی پاک می شود. 

 احتیاطات قبلی 

        این عایق برای سطوح مرمرهای صیقلی یا سدنگ آهدک مناسدب نیسدت. چدون باعدی

 ن رنگ، ایجاد لک و خوردگی می شود.از بین رفت

  نباید با سطوحEPDM ،APTK       باعدی از بدین   و نئدوپرین تمداس داشدته باشدد چدون

 رفتن رنگ، ایجاد لکه های تیره رنگ می شود.

       باید پیش از مصرف، عایق را روی نمونه ای تست کدرد تدا از مقاومدت سدطح نسدبت

 به عایق مطمئن شد.

 براق به یکدیگر استفاده نشود. از این عایق برای چسبندن سطوح 

 .این عایق نه برای عایق کردن و  نه برای چسباندن آکواریوم ها مناسب نیست 

 .این عایق قابل رنگ شدن نیست 

 .نباید در دماهای پایین، رطوبت بال و مکانهای بسته فاقد تهویه استفاده شود 

 پوشش 

 ( مقدددار پوشددش تقریبددیkg/m2 بددا توجدده بدده ضددخامت مددورد اسددت ) ،متددر  00-02فاده

 ml 300خطی/ کارتریم 

 بسته بندی 

  کارتریم هایml 300 (20  )کارتریم در یک جعبه 

 انبارداری و زمان ماندگاری 

          درجده   0برای انبار کردن کدارتریم هدای بداز نشدده در هدوای خشدک و خندک بداالی

رژ ماه از تداریخ تولیدد اسدت. تداریخ تولیدد و عددد شدا        01سانتیگراد، زمان ماندگاری 

روی بسته بندی درج شدده اسدت. در صدورت انقضدای تداریخ مصدرف، محصدول را        

 باید به بخش کنترل کیفیت مرجوع کرد تا ارزیابی شود.

       در صورت عدم استفاده از کارتریم های باز شده، بایدد در آنهدا ر محکدم بسدت تدا در

 مجاورت هوا قرار نگیرد.

 بهداشت و ایمنی 

  با سیمان. در صورت تماس با چشدم سدریع بدا آب    خارش چشم و پوست در اثر تماس

فراوان شسته و از امداد پزشکی کمک گرفته شود. بعد از تماس با پوسدت، سدریع بدا    

 مقدار زیادی آب و صابون شستشو داده شود.

 .از لباس، دستکش و محافظ چشم/ صورت مناسب استفاده شود 

 دهد یا در معدرض بخدار    محصول نباید استنشاق شود ) وقتی عایق با هوا واکنش می

اسید استیک قرار می گیرد(. در حدین اسدتفاده بایدد تهویده مناسدب وجدود داشدته باشدد.         

 در صورت لزوم می توان از ماسک گرد و خاک استفاده کرد.

    محصددول نبایددد بلعیددده شددود. در صددورت بلعیددده شدددن از امددداد پزشددکی کمددک گرفتدده

 شود.

 اشته شود.محصول باید دور از دسترس اطفال نگه د 

هدای درج شدده در   در مرحله تولید، کنترل های اولیه محصول ما انجام شده است. مدا ثبدات کیفیدت محصدوالتمان را تضدمین مدی کندیم. همدۀ توصدیه هدا و دسدتورالعمل            توجه: 

طالعدات فندی لحداظ نشدده اندد، بدا مدا تمداس بگیریدد. حدق بده روزرسدانی             برگه اطالعات فنی به طور کلی بر اساس تجربیات ما است. لطفًا برای سطوح خاصدی کده در برگده ا   

 رد.اطالعات این برگه، بدون اعالن قبلی، در صورت ضرورت های فنی، برای شرکت ما محفوظ است. این کاتالوگ جدید به نسخه های قبلی ارجحیت دا

  



 

 
 های مرمت و پالسترهای بازسازیساروج

CERMIFINE   ضخامت(3-0 mm ) 

           ایددده آل بددرای یکدسددت کددردن سددطوحی کدده پددیش از نقاشددی، دارای لکدده هددایی

 هستند.

  عملکرد عالی برای هم سطح سازی روی دیوارها تا ضخامتmm3 

 بدون جمع شدگی یا ترک خوردگی 

 معرفی

پالستر سدیمانی بدراق کنندده و یکدسدت کنندده. باعدی بدراق شددن و یکدسدت شددن           

بددرای آمدداده سددازی زیرالیدده   . بدده خصددوص مناسددب  mm3سددطوح تددا ضددخامت  

برای روکش رنگ. قابلیت چسدبندگی عدالی بدر روی زیرالیده. مقداوم بده شدرایط        

 محیطی بیرون

 مکان مورد استفاده

مناسب برای پالستر کردن دیوارها و نماهدای داخلدی و خدارجی . مدی تدوان بعدد       

از اسددتفاده روی زیرالیدده هددای سددیمانی بدددا نددوعی مددواد آن را روکددش کددرد یدددا         

 اند.پوش

 مشخصات  

چسددبندگی و فوریددت  محتویددات: سددیمان بددا کیفیددت، افزودنددی هددایی بددرای افددزایش 

 چسبندگی و مواد پرکننده ضخیم

 نوع: پودری 

 رنگ: سفید

 گرم بر سانتیمترمکعب    2/0چگالی: 

 ویژگیهای کاربردی

 پودر kg20لیتر آب /  0/00 – 0/00نسبت ترکیب:

 mm  3-0: ضخامت مورد استفاده

 درجه سانتیگراد 30تا  0ورد نیاز به هنگام کار: دمای م

ساعت )با توجه به ضدخامت هدم   6زمان چسبیدن )اولیه/ یکدست سازی(: حداقل 

 سطح سازی متغیر است(

روز )تغییدرات ناشدی از هدم     3زمان چسبیدن ) برای پوشش یا روکدش(: حدداقل   

 سطح سازی ضخامت(

 عملکرد فنی

 مقاومت نسبت به مواد قلیایی: خوب

 + درجه سانتیگراد20تا  -30مقاومت نسبت به شوک های حرارتی: 

 سطوح مورد استفاده

 و کف های سیمانی، آجر و بلوک های بریکت مناسب برای زیرالیه های بتونی

 آماده سازی سطح   

 حتمدًا تمیدز باشدد. سدطوح بایدد      پالسدتر  زیر الیه باید برای یک چسبندگی مناسب ،

آلدودگی، چربدی یدا هدر ندوع مدانع دیگدری بدرای          تمیز و عداری از گدرد و خداک،   

بعد از سفت شددن صدیقلی شددن سدطوح و الیده سدطحی )بتدون و         چسبندگی باشد.

 غیره( باید تمیز کاری انجام شود.  

 .زیر الیه باید کامل، تمیز، یکنواخت بوده و خیلی خشک یا خیس نباشد 

       بدا  ، اسدتفاده از پالسدتر  زیر الیه هدای پدر منفدذ را بایدد پدیش ازCERMIFILM 

 آماده سازی کرد.

  بددا  سدطوح غیرقابددل نفددوذ را بایددد پددیش از اسددتفاده از پالسددترCERMIFILM 

PLUS .آماده سازی کرد 

            سطوحی کده در معدرض ندور مسدتقیم خورشدید هسدتند و دمدای سدطح آنهدا بداالی
c30° .است باید با مرطوب کردن خنک شوند 

  طوب شوند.مرپیش از استفاده از پالستر سطوح خشک باید 

 ترکیب کردن

کیلدددوگرم  20بدده  (آب  تمیددز را  %10-12لیتددر )  0/00 – 0/00بدده تدددریم   

اضافه کرده و به هم بزنید تا صاف و یکدست شدود. توصدیه مدی شدود     پودر 

 برای ترکیب بهتر، از دور کند یک دریل برقی برای هم زدن استفاده شود.

  ،شود و هنگام استفاده دوباره  دقیقه استراحت داده 0خمیر باید پیش از استفاده

 .هم زده شود

 شرایط استفاده

   درجه سانتیگراد استفاده 30+ تا 0این محصول باید در دمای محیطی بین +

 شود.

  درجه سانتیگراد باشد و احتمال خطر 0دمای سطح مورد استفاده باید باالی +

 یخ زدگی وجود نداشته باشد.

 ی آفتابی یا هنگام وزش باد توصیه استفاده روی سطوح بسیار گرم و در هوا

 نمی شود.

 کاربرد

 CERMIFINE  را باید با یک ماله استیل با حرکتی مانند پوست کندن به طور

 یکنواخت روی سطح زد.

 30-20  دقیقه بعد از مصرف )وقتی پالستردرمرحله ابتدایی چسبید و سطح

پالستر را خشک شد( باید با یک ماله استیل تخت یا یک اسفنم مرطوب  سطح 

 صاف کرد.

  اگر در حین صاف کردن سطح خشک شد برای اینکه کار راحت تر شود سطح

 را مرطوب کنید. 

  3یا  2هنگام کار کردن در شرایط بسیار گرم و خشک، آفتابی یا وزش باد، هر 

 ساعت یک بار سطح را مرطوب کنید تا از ترک خوردن آن جلوگیری شود.

  ز بعد از مرحله هم سطح سازی، شروع کرد.رو 3کار بعدی را باید حداقل 

 احتیاطات قبلی

  در صورت مشاهده هرگونه ذره گرد، کلوخی یا سخت در یک کیسه تازه باز

 شده، از آن محصول استفاده نکنید.

  بیشتر یا کمتر از آنچه که روی بسته بندی محصول یا دفترچه اطالعات فنی آن

 .آب اضافه نکنید درج شده،

 آب اضافه نکنیددیگر به آن  اده شدوقتی مخلوط آم. 

  ،آن را مستقیما روی کاشی های سرامیک قبلی، سطوح فلزیPVC پالستیکی ،

یا بتون هوادیده، بتون پیش ریخته کف های دارای سیستم حرارت از کف، و 

سطوح رنگ شده استفاده نکنید. لطفا برای گرفتن راهکار با خدمات فنی 

 مشاوره کنید.

 هفته  6بانید. قبل از کاشی کاری، حداقل سالیه یا بتون تازه نچرا روی زیر  آن

 برای خشک شدن پالستر یا بتون صبر کنید.

   زمان مصرفCERMIFINE  در ظرف سرباز و زمان خشک شدن آن به

 CERMIFINEدقیقه است. زمان خشک شدن  00-20ساعت و  3ترتیب 

خشک، رطوبت یا  ممکن است در شرایط نامساعد ) دمای محیطی باال، هوای

باد شدید یا هنگام پالستر کردن  زیرالیه های پرمنفذ، کوتاه تر باشد. از این رو 

باید خیسی پالستر را با دست لمس و تست کرد. زمان خشک شدن ممکن است 

در دماهای پایین تر یا رطوبت باالتر یا هنگام پالستر کردن  سطوح عایق دار 

 .یا غیرقابل نفوذ، کوتاه تر باشد

 باید با پروفیل ها  نباید پر کرد یا با پالستر پوشاند. آنها را  را اتصاالت انبساطی

 یا ماستیک های مناسب، عایق کرد.



 

          .روکددش هددای ضدددآب بایددد کددامال تمددامی بندددها و منافددذ را پوشددش دهنددد

درغیراینصورت سطح دارای نقاط ضدعیفی خواهدد شدد کده احتمدال نشدتی       

 از آنها وجود دارد.

 کفپددوش هددای چددوبی اسددتفاده مددی شددود ضددخامت آن بایددد حددداقل   اگددر روی

mm3 .باشد 

 شرایط خاص

      برای سطوح غیرقابل نفوذ مانند کاشی کاری های قبلدی توصدیه مدی شدود

بدده عنددوان پرایمددر    CERMIFILM PLUS پددیش از نصددب کاشددی از  

 استفاده شود.

        قابل استفاده برای پالستر کدردن سدطوح سدنگ گچدی در فضداهای داخلدی

 CERMIFILMایمر شده با پر

     اتصاالت سرد بین پنل های بلوکی )تخته های سنگ گچی، تختده هدای پالسدتر

سدانتیمتر در امتدداد    00و ...( را می تدوان بدا پالسدتر پوشداند ) بده فاصدله هدر        

برای جلدوگیری از هرگونده تدرک خدوردگی     اتصال، پالستر ریخته می شود(. 

عی یا شبکه تقویت کننده مقاوم بده مدواد   در اثر حرکت پنل، باید از نوار ارتجا

قلیایی استفاده کرد. این تقویت کننده را باید وقتی پالسدتر هندوز خدیس اسدت بدا      

  توجه به توصیه سازنده، درون آن کار گذاشت.

      پیش از کاشی کاری محل های خیس ) حمام و...( ابتددا ضددآب کدردن توصدیه

، یددددددددددا CERMICRYL ،CERMIPROOF SSمددددددددددی شددددددددددود ) 

CERMIPROOF FF.) 

 

 

 

 

 

  



 

 
 پوشش

   ( 2مقدددددددددار پوشددددددددش تقریبددددددددیkg/m       .بددددددددا توجدددددددده بدددددددده سددددددددطح مددددددددورد اسددددددددتفاده مددددددددی توانددددددددد متفدددددددداوت باشددددددددد ) حددددددددداقل 

 میلی متر( 0گرم بر مترمربع )متناسب با روکشی به ضخامت کیلو 0/0

 بسته بندی

  کیلوگرمی  20کیسه های کرافت(کیسه/  11kg0200 )روی هر پالت 

 ریانبارداری و زمان ماندگا

       مداه از تداریخ تولیدد     02درجده سدانتیگراد، زمدان مانددگاری       0برای انبار کردن کیسه های باز نشدده در هدوای خشدک و خندک بداالی

 است. تاریخ تولید و عدد شارژ روی بسته بندی درج شده است.

         کیسدددددددددده را  00محصددددددددددوالت را نبایددددددددددد در انبارهددددددددددای مرطددددددددددوب یددددددددددا غرقدددددددددداب شددددددددددده نگهددددددددددداری کددددددددددرد. حددددددددددداکثر 

 ان برای انبار کردن روی هم قرار داد.می تو

 .در صورت عدم استفاده از کیسه های باز شده، باید در آنها را محکم بست تا در مجاورت هوا قرار نگیرد 

 بهداشت و ایمنی

           در صورت تماس با چشم سریع با آب فراوان شسته و از امداد پزشکی کمک گرفتده شدود. بعدد از تمداس بدا پوسدت، سدریع بدا مقددار

 زیادی آب و صابون شستشو داده شود.

 .از لباس، دستکش و محافظ چشم/ صورت مناسب استفاده شود 

 .محصول باید دور از دسترس اطفال نگه داشته شود 

 

در مرحلده تولیددد، کنتدرل هدای اولیدده محصدول مدا انجددام شدده اسدت. مددا ثبدات کیفیدت محصددوالتمان را تضدمین مدی کنددیم. همدۀ توصدیه هددا و              توجهه:  

العمل های درج شده در برگه اطالعات فنی به طور کلی بر اساس تجربیات ما است. لطفًا برای سطوح خاصی که در برگه اطالعدات فندی   دستور

لحاظ نشده اند، با ما تماس بگیرید. حق به روزرسانی اطالعات این برگه، بدون اعدالن قبلدی، در صدورت ضدرورت هدای فندی، بدرای شدرکت مدا          

 لوگ جدید به نسخه های قبلی ارجحیت دارد.محفوظ است. این کاتا

  



 

 
CERMIMORTAR 2-10  ضخامت (mm23-1) 

       ایده آل برای هم سطح سازی و یکدست کردن زیرالیده هدای بتدونی و آمداده سدازی

 سطح پیش از نقاشی

  عملکرد عالی برای هم سطح سازی روی دیوارها تاضخامتmm2 

 بدون جمع شدگی یا ترک خوردگی 

 معرفی

سددیمانی تددرمیم کننددده و یکدسددت کننددده، مقدداوم نسددبت بدده آب و رطوبددت، و    سدداروج

سهولت استفاده.  هم سطح سازی یکدست شدن شیب ها و ترمیم ترک ها و خرابدی  

. قابلیت چسبندگی عدالی بدر روی زیرالیده. مقداوم بده      mm2های سطح تا ضخامت 

 شرایط محیطی بیرون

 مکان مورد استفاده

دیوارها و نماهای داخلی و خدارجی . مدی تدوان بعدد از      مناسب برای پالستر کردن

 استفاده روی زیرالیه های سیمانی با نوعی مواد آن را روکش کرد یا پوشاند.

 مشخصات  

چسدبندگی و مدواد پرکنندده     محتویات: سیمان با کیفیت، افزودنی هایی برای افزایش

 ضخیم

 نوع: پودری 
 رنگ: خاکستری/ سفید

 نتیمترمکعب   گرم بر سا 2/0چگالی: 

 ویژگیهای کاربردی
 پودر kg20لیتر آب /  0/6-0/6نسبت ترکیب:

 mm  2-2: ضخامت مورد استفاده

 ساعت 3ماندگاری در ظرف سرباز: 

 درجه سانتیگراد 30تا  0دمای مورد نیاز به هنگام کار: 

سداعت )بدا توجده بده ضدخامت هدم       6زمان چسبیدن )اولیه/ یکدست سدازی(: حدداقل   

 غیر است(سطح سازی مت

روز )تغییددرات ناشددی از هددم  3زمددان چسددبیدن ) بددرای پوشددش یددا روکددش(: حددداقل 

 سطح سازی ضخامت(

 رطوبت نسبی( %00درجه سانتیگراد،  23روز  ) 21زمان چسبیدن نهایی: 

 عملکرد فنی

 مقاومت نسبت به مواد قلیایی: خوب

 + درجه سانتیگراد20تا  -30مقاومت نسبت به شوک های حرارتی: 

 وح مورد استفادهسط

 و کف های سیمانی، آجر و بلوک های بریکت مناسب برای زیرالیه های بتونی

 آماده سازی سطح   

       حتمدًا تمیدز باشدد. سدطوح بایدد      پالسدتر  زیر الیده بایدد بدرای یدک چسدبندگی مناسدب ،

تمیددز و عدداری از گددرد و خدداک، آلددودگی، چربددی یددا هددر نددوع مددانع دیگددری بددرای      

سددفت شدددن صددیقلی شدددن سددطوح و الیدده سددطحی )بتددون و   بعددد از چسددبندگی باشددد.

 غیره( باید تمیز کاری انجام شود.  

 .زیر الیه باید کامل، تمیز، یکنواخت بوده و خیلی خشک یا خیس نباشد 

    بددا اسددتفاده از پالسددترزیددر الیدده هددای پددر منفددذ را بایددد پددیش از ،CERMIFILM 

 آماده سازی کرد.

    بددا  ز اسددتفاده از پالسددتر سددطوح غیرقابددل نفددوذ را بایددد پددیش اCERMIFILM 

PLUS .آماده سازی کرد 

  سطوحی که در معرض نور مستقیم خورشید هستند و دمای سطح آنها باالیc30° 

 است باید با مرطوب کردن خنک شوند.

  مرطوب شوند.پیش از استفاده از پالستر سطوح خشک باید 

 ترکیب کردن

اضددافه کیلددوگرم پددودر  20بدده را  ( آب  تمیددز%21-26لیتددر ) 0/6-0/6بدده تدددریم 

کرده و به هم بزنید تا صاف و یکدست شود. توصیه می شدود بدرای ترکیدب بهتدر،     

 از دور کند یک دریل برقی برای هم زدن استفاده شود.

  ،دقیقه استراحت داده شود و هنگدام اسدتفاده دوبداره هدم      0خمیر باید پیش از استفاده

 .زده شود

 شرایط استفاده

 درجده سدانتیگراد اسدتفاده    30+ تدا  0بایدد در دمدای محیطدی بدین       این محصول +

 شود.

   درجده سدانتیگراد باشدد و احتمدال خطدر      0دمای سطح مورد استفاده باید بداالی +

 یخ زدگی وجود نداشته باشد.

           اسدتفاده روی سدطوح بسدیار گدرم و در هدوای آفتدابی یدا هنگدام وزش بداد توصددیه

 نمی شود.

 کاربرد

 CERMIMORTAR 10-2       را باید با یدک مالده اسدتیل بدا ضدخامتmm3-2 

بایددد  mm2بده طددور یکنواخددت روی سددطح پخددش کدرد. بددرای ضددخامت هددای تددا   

ساعت برای خشک  6دوالیه پالستر زد. بعد از زدن الیه اول پالستر باید حداقل

 شدن آن صبر کرد بعد الیه دوم را زد. 

 30-20    ایی چسددبید و سددطح  دقیقدده بعددد از مصددرف )وقتددی پالسددتردرمرحله ابتددد

خشک شد( باید با یک ماله استیل تخت یا یک اسفنم مرطوب  سدطح پالسدتر را   

. برای ایجداد یدک بافدت ندخ نمدا، توصدیه مدی شدود از مالده پالسدتیکی           صاف کرد

 استفاده شود.

   اگر در حین صاف کردن سطح خشک شد برای اینکه کار راحت تر شود سدطح

 را مرطوب کنید. 

 3یا  2ر شرایط بسیار گرم و خشک، آفتابی یا وزش باد، هر هنگام کار کردن د 

 ساعت یک بار سطح را مرطوب کنید تا از ترک خوردن آن جلوگیری شود.

  روز بعد از مرحله هم سطح سازی، شروع کرد. 3کار بعدی را باید حداقل 

 احتیاطات قبلی

        از در صورت مشاهده هرگونه ذره گرد، کلدوخی یدا سدخت در یدک کیسده تدازه بد

 شده، از آن محصول استفاده نکنید.

    بیشتر یا کمتر از آنچه که روی بسته بندی محصول یا دفترچه اطالعدات فندی آن

 .آب اضافه نکنید درج شده،

 آب اضافه نکنیددیگر به آن  وقتی مخلوط آماده شد. 

  ،آن را مستقیما روی کاشی های سرامیک قبلی، سطوح فلزیPVC پالستیکی ،

ه، بتدون پدیش ریختده کدف هدای دارای سیسدتم حدرارت از کدف، و         یا بتون هوادیدد 

سددطوح رنددگ شددده اسددتفاده نکنیددد. لطفددا بددرای گددرفتن راهکددار بددا خدددمات فنددی        

 مشاوره کنید.

 هفتده   6بانید. قبل از کاشدی کداری، حدداقل    سرا روی زیر الیه یا بتون تازه نچ آن

 برای خشک شدن پالستر یا بتون صبر کنید.

    زمدددان مصدددرفCERMIMORTAR 10-2    در ظدددرف سدددرباز و زمدددان

دقیقدده اسددت. زمددان خشددک شدددن  20-30سدداعت و  3خشددک شدددن آن بدده ترتیددب 

CERMIFINE       ممکدن اسدت در شددرایط نامسداعد ) دمدای محیطددی بداال، هددوای

خشک، رطوبت یا باد شدید یا هنگام پالستر کردن  زیرالیه هدای پرمنفدذ، کوتداه    

تر را بددا دسددت لمددس و تسددت کددرد. زمددان   تددر باشددد. از ایددن رو بایددد خیسددی پالسدد  

خشک شدن ممکن است در دماهای پایین تر یا رطوبت بداالتر یدا هنگدام پالسدتر     

 کردن  سطوح عایق دار یا غیرقابل نفوذ، کوتاه تر باشد.

 باید با پروفیدل هدا    نباید پر کرد یا با پالستر پوشاند. آنها را  را اتصاالت انبساطی

 یق کرد.یا ماستیک های مناسب، عا

 شرایط خاص

   برای سطوح غیرقابل نفوذ مانند کاشی کاری های قبلی توصیه می شود پدیش از

 به عنوان پرایمر استفاده شود. CERMIFILM PLUS نصب کاشی از

       قابل استفاده برای پالستر کردن سطوح سدنگ گچدی در فضداهای داخلدی پرایمدر

 CERMIFILMشده با 

 ( تخته های سنگ گچدی، تختده هدای پالسدتر و     اتصاالت سرد بین پنل های بلوکی

سدددانتیمتر در امتدددداد  00...( را مدددی تدددوان بدددا پالسدددتر پوشددداند ) بددده فاصدددله هدددر 

برای جلوگیری از هرگونه ترک خدوردگی در  اتصال، پالستر ریخته می شود(. 

اثر حرکت پنل، باید از نوار ارتجاعی یا شبکه تقویت کننده مقاوم به مواد قلیایی 

رد. این تقویت کننده را باید وقتی پالستر هندوز خدیس اسدت بدا توجده بده       استفاده ک

 توصیه سازنده، درون آن کار گذاشت.

  



 

 

 
 

  باید از یک شبکه تقویت کنندده مقداوم بده مدواد قلیدایی بدین       برای جلوگیری از ترک هایی که ممکن است روی سطح پالستر ایجاد شوند

 ه را باید وقتی پالستر هنوز خیس است  با توجه به توصیه سازنده، در الیه اول کار گذاشت.دو روکش استفاده کرد. این تقویت کنند

  ( ابتدا ضدآب کردن توصیه می شدود )...پیش از کاشی کاری محل های خیس ) حمام وCERMICRYL ،CERMIPROOF SS ،

 (.CERMIPROOF FFیا 

 پوشش

   ( 2مقدددددددددار پوشددددددددش تقریبددددددددیkg/m   بددددددددا توجدددددددده بدددددددده سددددددددطح مددددددددورد اسددددددددت )   .حددددددددداقل فاده مددددددددی توانددددددددد متفدددددددداوت باشددددددددد 

 میلی متر( 0گرم بر مترمربع )متناسب با روکشی به ضخامت کیلو 0/0

 بسته بندی

  کیلوگرمی  20کیسه های کرافت(کیسه/  11kg0200 )روی هر پالت 

 انبارداری و زمان ماندگاری

       مداه از تداریخ تولیدد     02نتیگراد، زمدان مانددگاری   درجده سدا    0برای انبار کردن کیسه های باز نشدده در هدوای خشدک و خندک بداالی

 است. تاریخ تولید و عدد شارژ روی بسته بندی درج شده است.

         کیسدددددددددده را  00محصددددددددددوالت را نبایددددددددددد در انبارهددددددددددای مرطددددددددددوب یددددددددددا غرقدددددددددداب شددددددددددده نگهددددددددددداری کددددددددددرد. حددددددددددداکثر 

 می توان برای انبار کردن روی هم قرار داد.

 شده، باید در آنها را محکم بست تا در مجاورت هوا قرار نگیرد. در صورت عدم استفاده از کیسه های باز 

 بهداشت و ایمنی

           در صورت تماس با چشم سریع با آب فراوان شسته و از امداد پزشکی کمک گرفتده شدود. بعدد از تمداس بدا پوسدت، سدریع بدا مقددار

 زیادی آب و صابون شستشو داده شود.

 استفاده شود. از لباس، دستکش و محافظ چشم/ صورت مناسب 

 .محصول باید دور از دسترس اطفال نگه داشته شود 

 

در مرحلده تولیددد، کنتدرل هدای اولیدده محصدول مدا انجددام شدده اسدت. مددا ثبدات کیفیدت محصددوالتمان را تضدمین مدی کنددیم. همدۀ توصدیه هددا و              توجهه:  

. لطفًا برای سطوح خاصی که در برگه اطالعدات فندی   دستورالعمل های درج شده در برگه اطالعات فنی به طور کلی بر اساس تجربیات ما است

لحاظ نشده اند، با ما تماس بگیرید. حق به روزرسانی اطالعات این برگه، بدون اعدالن قبلدی، در صدورت ضدرورت هدای فندی، بدرای شدرکت مدا          

 محفوظ است. این کاتالوگ جدید به نسخه های قبلی ارجحیت دارد.

  



 

 
CERMIMORTAR 3-20  ضخامت (mm13-0) 

   عملکرد عالی برای هم سطح سازی تاضخامتmm20 

 بدون جمع شدگی یا ترک خوردگی 

 مقاوم به شرایط محیطی بیرون 

 معرفی

ساروج سیمانی ترمیم کننده و یکدسدت کنندده بدا پرکنندده هدای ضدخیم، مقداوم نسدبت         

بده آب و رطوبددت، و سدهولت اسددتفاده.  هددم سدطح سددازی یکدسددت شددن شددیب هددا و     

. قابلیدت چسدبندگی عدالی    mm20ها و خرابی هدای سدطح تدا ضدخامت     ترمیم ترک 

 بر روی زیرالیه. مقاوم به شرایط محیطی بیرون

 مکان مورد استفاده

مناسب برای پالستر کردن دیوارها و نماهای داخلی و خدارجی . مدی تدوان بعدد از     

 استفاده روی زیرالیه های سیمانی با نوعی مواد آن را روکش کرد یا پوشاند.

 مشخصات  

چسدبندگی و مدواد پرکنندده     محتویات: سیمان با کیفیت، افزودنی هایی برای افزایش

 ضخیم

 نوع: پودری 
 رنگ: خاکستری/ سفید

 گرم بر سانتیمترمکعب    2/0چگالی: 

 ویژگیهای کاربردی
 پودر kg20لیتر آب /  0/1-0/0نسبت ترکیب:

 mm  20-3: ضخامت مورد استفاده

 ساعت 3: ماندگاری در ظرف سرباز

 درجه سانتیگراد 30تا  0دمای مورد نیاز به هنگام کار: 

دقیقده )بدا توجده بده ضدخامت هدم        30زمان چسبیدن )اولیه/ یکدست سازی(: حداقل 

 سطح سازی متغیر است(

روز )تغییددرات ناشددی از هددم  3زمددان چسددبیدن ) بددرای پوشددش یددا روکددش(: حددداقل 

 سطح سازی ضخامت(

 رطوبت نسبی( %00درجه سانتیگراد،  23ز  )رو 21زمان چسبیدن نهایی: 

 عملکرد فنی

 مقاومت نسبت به مواد قلیایی: خوب

 + درجه سانتیگراد20تا  -30مقاومت نسبت به شوک های حرارتی: 

 سطوح مورد استفاده

 و کف های سیمانی، آجر و بلوک های بریکت مناسب برای زیرالیه های بتونی

 آماده سازی سطح   

    حتمدًا تمیدز باشدد. سدطوح بایدد      پالسدتر  رای یدک چسدبندگی مناسدب   زیر الیده بایدد بد ،

تمیددز و عدداری از گددرد و خدداک، آلددودگی، چربددی یددا هددر نددوع مددانع دیگددری بددرای      

بعددد از سددفت شدددن صددیقلی شدددن سددطوح و الیدده سددطحی )بتددون و    چسددبندگی باشددد.

 غیره( باید تمیز کاری انجام شود.  

 و خیلی خشک یا خیس نباشد. زیر الیه باید کامل، تمیز، یکنواخت بوده 

    بددا اسددتفاده از پالسددترزیددر الیدده هددای پددر منفددذ را بایددد پددیش از ،CERMIFILM 

 آماده سازی کرد.

     بددا  سددطوح غیرقابددل نفددوذ را بایددد پددیش از اسددتفاده از پالسددترCERMIFILM 

PLUS .آماده سازی کرد 

 ی سطوحی که در معرض نور مستقیم خورشید هستند و دمای سطح آنها باالc30° 

 است باید با مرطوب کردن خنک شوند.

  مرطوب شوند.پیش از استفاده از پالستر سطوح خشک باید 

 ترکیب کردن

اضددافه کیلددوگرم پددودر  20بدده ( آب  تمیددز را %01-22لیتددر ) 0/1-0/0بدده تدددریم 

کرده و به هم بزنید تا صاف و یکدست شود. توصیه می شدود بدرای ترکیدب بهتدر،     

 ل برقی برای هم زدن استفاده شود.از دور کند یک دری

  ،دقیقه استراحت داده شود و هنگدام اسدتفاده دوبداره هدم      0خمیر باید پیش از استفاده

 .زده شود

 شرایط استفاده

       درجدده سددانتیگراد  30+ تددا 0ایددن محصددول بایددد در دمددای محیطددی بددین +

 استفاده شود.

     اشددد و احتمددال + درجدده سدانتیگراد ب 0دمدای سددطح مدورد اسددتفاده بایددد بداالی

 خطر یخ زدگی وجود نداشته باشد.

          اسددتفاده روی سددطوح بسددیار گددرم و در هددوای آفتددابی یددا هنگددام وزش بددداد

 توصیه نمی شود.

 کاربرد

 CERMIMORTAR 3-20    را باید با یک ماله استیل به طدور یکنواخدت

 روی سطح پخش کرد. 

 30-20  ید و دقیقددده بعدددد از مصدددرف )وقتدددی پالسدددتردرمرحله ابتددددایی چسدددب

سطح خشک شد( باید با یک ماله استیل تخت یا یک اسفنم مرطدوب  سدطح   

د. بدرای ایجداد یدک بافدت ندخ نمدا، توصدیه مدی شدود از          پالستر را صاف کدر 

 ماله پالستیکی استفاده شود.

       اگر در حین صاف کردن سطح خشک شد برای اینکده کدار راحدت تدر شدود

 سطح را مرطوب کنید. 

 2بسیار گرم و خشک، آفتابی یا وزش باد، هدر   هنگام کار کردن در شرایط 

سددداعت یدددک بدددار سدددطح را مرطدددوب کنیدددد تدددا از تدددرک خدددوردن آن       3یدددا 

 جلوگیری شود.

   روز بعددد از مرحلدده هددم سددطح سددازی، شددروع    3کددار بعدددی را بایددد حددداقل

 کرد.

 احتیاطات قبلی

       در صورت مشاهده هرگونه ذره گرد، کلوخی یدا سدخت در یدک کیسده تدازه

 از آن محصول استفاده نکنید. باز شده،

           بیشتر یا کمتدر از آنچده کده روی بسدته بنددی محصدول یدا دفترچده اطالعدات

 .آب اضافه نکنید فنی آن درج شده،

 آب اضافه نکنیددیگر به آن  وقتی مخلوط آماده شد. 

   ،آن را مسدددتقیما روی کاشدددی هدددای سدددرامیک قبلدددی، سدددطوح فلدددزیPVC ،

پدددیش ریختددده کدددف هدددای دارای سیسدددتم  پالسدددتیکی یدددا بتدددون هوادیدددده، بتدددون

حددرارت از کددف، و سددطوح رنددگ شددده اسددتفاده نکنیددد. لطفددا بددرای گددرفتن       

 راهکار با خدمات فنی مشاوره کنید.

 6بانید. قبدل از کاشدی کداری، حدداقل     سد را روی زیر الیه یا بتون تازه نچ آن 

 هفته برای خشک شدن پالستر یا بتون صبر کنید.

     زمدان مصدرفCERMIMORTAR 3-20      در ظدرف سدرباز و زمدان

دقیقدده اسددت. زمددان خشددک   20-30سدداعت و  3خشددک شدددن آن بدده ترتیددب  

ممکددن اسددت در شددرایط نامسدداعد ) دمددای محیطددی      CERMIFINEشدددن 

باال، هدوای خشدک، رطوبدت یدا بداد شددید یدا هنگدام پالسدتر کدردن  زیرالیده            

ا دسدت لمدس   های پرمنفذ، کوتاه تر باشد. از این رو باید خیسدی پالسدتر را بد   

و تست کرد. زمان خشک شدن ممکن است در دماهای پایین تر یا رطوبدت  

باالتر یا هنگام پالستر کردن  سطوح عدایق دار یدا غیرقابدل نفدوذ، کوتداه تدر       

 باشد.

  بایددد بددا  نبایددد پددر کددرد یددا بددا پالسددتر پوشدداند. آنهددا را      را اتصدداالت انبسدداطی

 پروفیل ها  یا ماستیک های مناسب، عایق کرد.

 شرایط خاص

            برای سطوح غیرقابدل نفدوذ مانندد کاشدی کداری هدای قبلدی توصدیه مدی شدود

بددده عندددوان پرایمدددر   CERMIFILM PLUS پدددیش از نصدددب کاشدددی از 

 استفاده شود.

    قابددل اسددتفاده بددرای پالسددتر کددردن سددطوح سددنگ گچددی در فضدداهای داخلددی

 CERMIFILMپرایمر شده با 

    ی سددنگ گچددی، تختدده هددای  اتصدداالت سددرد بددین پنددل هددای بلددوکی )تختدده هددا

سانتیمتر در  00پالستر و ...( را می توان با پالستر پوشاند ) به فاصله هر 

بدرای جلدوگیری از هرگونده تدرک     امتداد اتصال، پالستر ریختده مدی شدود(.    

خوردگی در اثر حرکت پندل، بایدد از ندوار ارتجداعی یدا شدبکه تقویدت کنندده         

تقویددت کننددده را بایددد وقتددی پالسددتر   مقدداوم بدده مددواد قلیددایی اسددتفاده کددرد. ایددن 

 هنوز خیس است با توجه به توصیه سازنده، درون آن کار گذاشت.



 

 
 

  ( ابتدا ضدآب کردن توصیه می شدود )...پیش از کاشی کاری محل های خیس ) حمام وCERMICRYL ،CERMIPROOF SS ،

 (.CERMIPROOF FFیا 

 ز برای بهتر شدن عملکرد فنی چسب، توصیه می شود اCERMILATEX   2واحدد آب،   3اسدتفاده شدود )بده جدای      3بده   0با نسدبت 

 با هم مخلوط شود(.  CERMILATEXواحد  0واحد آب و 

 پوشش

   ( 2مقدددددددددار پوشددددددددش تقریبددددددددیkg/m       .بددددددددا توجدددددددده بدددددددده سددددددددطح مددددددددورد اسددددددددتفاده مددددددددی توانددددددددد متفدددددددداوت باشددددددددد ) حددددددددداقل 

 (میلی متر 0گرم بر مترمربع )متناسب با روکشی به ضخامت کیلو 0/0

 بسته بندی

  کیلوگرمی  20کیسه های کرافت(کیسه/  11kg0200 )روی هر پالت 

 انبارداری و زمان ماندگاری

       مداه از تداریخ تولیدد     02درجده سدانتیگراد، زمدان مانددگاری       0برای انبار کردن کیسه های باز نشدده در هدوای خشدک و خندک بداالی

 ه است.است. تاریخ تولید و عدد شارژ روی بسته بندی درج شد

         کیسدددددددددده را  00محصددددددددددوالت را نبایددددددددددد در انبارهددددددددددای مرطددددددددددوب یددددددددددا غرقدددددددددداب شددددددددددده نگهددددددددددداری کددددددددددرد. حددددددددددداکثر 

 می توان برای انبار کردن روی هم قرار داد.

 .در صورت عدم استفاده از کیسه های باز شده، باید در آنها را محکم بست تا در مجاورت هوا قرار نگیرد 

 بهداشت و ایمنی

 م سریع با آب فراوان شسته و از امداد پزشکی کمک گرفتده شدود. بعدد از تمداس بدا پوسدت، سدریع بدا مقددار          در صورت تماس با چش

 زیادی آب و صابون شستشو داده شود.

 .از لباس، دستکش و محافظ چشم/ صورت مناسب استفاده شود 

 .محصول باید دور از دسترس اطفال نگه داشته شود 

 

ولیدده محصدول مدا انجددام شدده اسدت. مددا ثبدات کیفیدت محصددوالتمان را تضدمین مدی کنددیم. همدۀ توصدیه هددا و           در مرحلده تولیددد، کنتدرل هدای ا   توجهه:  

دستورالعمل های درج شده در برگه اطالعات فنی به طور کلی بر اساس تجربیات ما است. لطفًا برای سطوح خاصی که در برگه اطالعدات فندی   

ی اطالعات این برگه، بدون اعدالن قبلدی، در صدورت ضدرورت هدای فندی، بدرای شدرکت مدا          لحاظ نشده اند، با ما تماس بگیرید. حق به روزرسان

 محفوظ است. این کاتالوگ جدید به نسخه های قبلی ارجحیت دارد.

  



 

 

 مکان های مورد استفاده

 ردیف اول افقی:  چسب کاشی

 ستون اول سمت چپ از باال به پایین

 نوع کاشی

 مکان مورد استفاده

 زیرالیه

 وم سمت چپ از باال به پایینستون د
 کاشی سرامیک )برای دیوارها(

 کاشی سرامیک )برای کف ها(

 کاشی پورسلین

 کاشی شیشه ای/موزائیک 

 کاشی گرانیت

 مرمر و سنگهای طبیعی

 تخته های عایق حرارتی

 کاشی استخری

 فضای داخلی

 فضای بیرونی

 محیط های خیس و حمام

 آشپزخانه

 حمام ترکی و سونا

 ی حرارت از کفسیستم ها

 پیاده روها

 تراس ها

 پارکینگ ها

 کف ها و محیط های صنعتی

 مراکز خرید

 بیمارستان ها

 استخرها

 استخرهای حرارتی

 استخرهای شنا

 کاشی کاری / موزائیک کاری های قبلی

 سنگ گچ )پنل و پالستر و بلوک(

 بتون

 و نئوپان ها( OSBالوار ) 

 نئوپان های سیمان دار

 پالستر آهکی

 یه بتونی کفال

 پالستر سیمانی

 تخته عایق حرارتی پالستر شده

 رنگ اکریلیک

 281زیر جدول ص 

 قابل استفاده

 آستر شود. CERMIFIMزیرالیه باید با پرایمر چسب  

 PLUS CERMIFIMزیرالیه باید با پرایمر چسب قوی 

 آستر شود.

برای بهتر شدن عملکرد باید افزودنی 

CERMILATEX د.به چسب اضافه شو 

30*60cm * <  قابل استفاده برای کاشی های

60*60cm ≤  برای بهتر شدن عملکرد باید وقتی

 به چسب اضافه شده باشد. CERMILATEXافزودنی 

 )داخل جلد پشت(280صفحه 

 جدول باال

 مالت هاردیف اول جدول:  

 ستون اول سمت چپ: 

 نوع کاشی

 مکان مورد استفاده

 ستون دوم سمت چپ:
 )برای دیوارها(کاشی سرامیک 

 کاشی سرامیک )برای کف ها(

 کاشی پورسلین

 کاشی شیشه ای/موزائیک 

 کاشی گرانیت

 مرمر و سنگهای طبیعی

 کاشی استخری

 کاشی فلزی

 پهنای بند

 فضای داخلی

 فضای بیرونی

 محیط های خیس و حمام

 آشپزخانه

 حمام ترکی و سونا

 سیستم های حرارت از کف

 پیاده روها و دیوارهای باغ

 تراس ها

 پارکینگ ها

 کف ها و محیط های صنعتی

 آشپزخانه های صنعتی

 مراکز خرید

 بیمارستان ها

 استخرها

 استخرهای حرارتی

 استخرهای شنا

 کف های انعطاف پذیر )سازه های چوبی و استیل(

 آزمایشگاهها

 کارخانجات مواد غذایی

 زیر جدول باال:

 قابل استفاده

دنی برای بهتر شدن عملکرد باید افزو

CERMILATEX .به مالت اضافه شود 

 جدول پائین:

 مواد ضدآب کنندهردیف اول: 

 ستون اول سمت چپ: 

 مکان مورد  استفاده

 مخازن آب آشامیدنی

 مخازن آب

 محیط های خیس و حمام

 آشپزخانه

 حمام ترکی و سونا

 تراس ها

 استخرها

 استخرهای حرارتی 

 استخرهای شنا

 نماهای بیرونی

 دیوارهای باغ

 2m 300ضاهای کوچک تر از ف

 2m 300فضاهای بزرگ تر از 

 

 زیر جدول پائین:

 قابل استفاده

 

 پایان


