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  SP-Tilegrout پودر بنذکشی )آنتی باکتریال (

 درزبنذ و آببنذ کننذه کاشی و سرامیک

 : شرح محصول
SP-Tilegrout  ایي هحصَل تشکیثی اص سیواى ، فیلش ٍ پلیوشّای آلی

هصٌَعی ٍیژُ هی تاضذ کِ پس اص اختالط تا آب ، تِ هالتی تا کاسایی هطلَب 

ل هی گشدد. پَدس تٌذکطی تا جْت هقاٍهت دس تشاتش آب ٍ کپک تثذی

چسثٌذگی تسیاس تاال تِ سطَح هصشف ّوچَى کاضی ٍ سشاهیک ، سطحی 

 . ًفَرًاپزیش ٍ آتثٌذ سا ایجاد هی ًوایذ

 

 خواص و اثرات :
 آًتی تاکتشیال 

 ًفَرًاپزیش دس تشاتش آب ٍ سطَتت 

 داسای چسثٌذگی تاال 

  فاقذ ضشگی دس سطَح عوَدی 

 فاقذ تشک خَسدگی 

 شاتش تٌص ّای کططی ٍ فطاسیهقاٍم دس ت 

 استحکام فشسایطی تاال 

 قاتل تَلیذ دس سًگ ّای هختلف 

 

 موارد کاربرد :

   ...ٍ تٌذ کطی اًَاع کاضی ٍ سشاهیک ، هَصائیک ، سٌگ 

 پش ًوَدى دسصّای قطعات سیواًی ، تتٌی ، گچی ، سفالی 

  پش ًوَدى تیي تلَکایCLC 

  شهیلی هت 5پش ًوَدى دسصّا ٍ تٌذّا تا عوق 

 

 مشخصات فیسیکی و شیمیایی
 پَدس حالت فیضیکی

 طثق سفاسش سًگ

gr/cmٍصى هخصَظ 
3 1/0 ±  55/1 

 ًذاسد یَى کلش

 ºC75 پایذاسی حشاستی

 

 صهاى کاستشی
 ºC20 دقیقِ دس دهای  90

 ºC35 دقیقِ دس دهای  30

 

 مقذار مصرف :
ٍ ٍصى هخصَظ  هیضاى دقیق هصشف ایي هحصَل تا دس ًظش گشفتي اتعاد دسص

 هحصَل قاتل هحاسثِ هی تاضذ .

 

 

 

 روش مصرف :
ساعت اص ًصة کطی ّا ٍ اطویٌاى اص هحکن  24پس اص گزضت هذت صهاى 

تَدى آى ّا ، هحل تٌذکطی سا  عاسی اص ّشگًَِ آلَدگی ، چشتی ، گشد ٍ غثاس 

کیلَگشهی اص  5، سًگ ، سٍغي ٍ ... ًواییذ. سپس تا اضافِ ًوَدى ّش کیسِ 

ط تَسیلِ ّوضى تشقی تا دٍس کن سا عولیات اختاللیتش آب ،  65/1صَل تِ هح

 حصَل خویشی ّوگي اداهِ دّیذ. تا

تا حثاب  کشدُدقیقِ سا تِ حال خَد سّا  10سا تِ هذت  حاصلسپس هخلَط 

تعذ خویش سا تا ّای تَلیذ ضذُ ًاضی اص عولیات اختالط خاسج گشدد ٍ 

خویشّای  استفادُ اص یک تکِ اسفٌج یا پاسچِ ًشم دس هحل دسص اجشا ًواییذ.

ٍ تا استفادُ اص ًَک  کٌیذاضافی سا پیص اص سفت ضذى تا پاسچِ خطک 

اًگطت )اص دستکص استفادُ کٌیذ( یا اتضاسی داسای ًَک گشد، سٍی سطح 

کاضی سا تا پاسچِ خویش سا پشداخت ًواییذ. پس اص خطک ضذى خویش ، سطح 

تا خویشّای اضافی پاک ضًَذ. لزا دس غیش  ًوَدُیا اسفٌج ًوٌاک تویض 

پزیشد. تعذ اص اتوام عولیات  ایٌصَست پاکساصی سطح تا دضَاسی اًجام هی

ساعت سطح تٌذ کطی سا هشطَب ًگِ  48تٌذ کطی تَصیِ هی گشدد تا 

 . داسیذ

 وتش تجاٍص ًوایذ.هیلی 4: فاصلِ تٌذ ّا ًثایذ اص  1ًکتِ فٌی 

: تشای اًجام عولیات تٌذ کطی دس کف تْتش است اص هقذاس آب  2ًکتِ فٌی 

تیطتشی تشای اختالط استفادُ گشدد ، ایي اهش هَجة ًفَر تْتش هَاد تِ داخل 

دسص ) تٌذ ( گطتِ ٍ اص لق ضذى سٌگ ّا ٍ یا کاضی ، سشاهیک ، هَصائیک ٍ 

 ... دس آیٌذُ ًضدیک جلَگیشی هی گشدد .

 

 شرایط نگهذاری:
 ًَس خَسضیذ هستقین ٍ تاتص ، تاسًذگیسطَتتتِ دٍس اص ًن، 

 مذت نگهذاری :
 تٌذی اٍلیِ یک سال دس تستِ

 نوع بسته بنذی:
 کیلَگشهی  10کیسِ 

 نکات ایمنی :

گرشدد.   استفادُ اص عیٌک، دستکص ٍ لثاس کاس دس صهاى اجشا تَصیِ هی
ضستطَ تالفاصلِ تا آب فشاٍاى ّاى ، ٍ یا د ، چطن دس صَست تواس تا پَست

 . تِ پضضک هشاجعِ ضَد دس صَست لضٍم ٍ دادُ

 

 


