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 SP-Simpleset  خمیریکاشی چسب 

 خمیری جهت نصب کاشی روی دیوارچسب 

 : شرح محصول
اص پلیوشّبی هتشکل هحصَلی  SP-Simpleset خویشیکبشی چست 

هصٌَػی ٍ تقَیت کٌٌذُ چسجٌذگی ثِ ّوشاُ پش کٌٌذُ ّبی هیکشًٍیضُ 

یکی یبیی آثجٌذ کٌٌذُ ثش پبیِ سصیي ّبی اهَلسیًَی آکشلوهؼذًی، تشکیجبت شی

هی ثبشذ کِ ػالٍُ ثش چسجٌذگی ثسیبس ثبال ثِ سطَح ، هقبٍهت ّبی فشبسی ٍ 

کششی ثبال دس سیکل ّبی رٍة ٍ یخجٌذاى ٍ ًیض دس هحیط ّبی غشقبثی سا 

پس اص خشک شذى  SP-Simplesetتحول هی ًوبیذ. چست کبشی خویشی 

 ثِ ّیچ ٍجِ دس آة حل ًوی گشدد.

 خواص و اثرات :
  ِػوَدی ٍ افقی طَحسچسجٌذگی ػبلی ث 

 هقبٍم دس ثشاثش ًن ، هحیط ّبی هشطَة ، آة ٍ ثخبس آة 

 هٌبست ثشای هحیط ّبی داخلی ٍ خبسجی سبختوبى 

 اًؼطبف پزیشی ثسیبس هٌبست 

 استفبدُ ثش سٍی دیَاسّبی سیوبًی،ثتٌی،سٌگ،هَصائیک،کبشی،گچ ٍ... قبثل 

 ًصت ثذٍى تخشیت ٍ ثشداشتي صیشکبس قذیوی 

 موارد کاربرد :

 جبًذى کبشی سٍی کبشیچس 

      چسجبًذى کبشی سٍی سطَح گچی ، چوَثی ، سوٌ ی ، سویوبًی ، سوشاهیک

 هؼوَلی ٍ پشسالًی ٍ ...

 ِچسجبًذى کبشی سٍی دیَاسّبی پیش سبخت 

 ... ٍ قبثل استفبدُ دس آشپضخبًِ ، سشٍیس ثْذاشتی ، ساُ پلِ ، ثیوبسستبى 

 داسًذ قبثل استفبدُ دس هَاسدی کِ ثِ سشػت اجشایی ثبال ًیبص 

 سبصُ ّبی داسای کشش ، اًقجبض ٍ اًجسبط حجوی 

 مشخصات فیسیکی و شیمیایی
 خویشی حبلت فیضیکی

 سفیذ سًگ

gr/cmٍصى هخصَص 
3    1/0 ± 60/1 

PH
    1 ± 8 

 C 35°الی 10 دهبی صهبى اجشا

 سبػت پس اص اجشا 48 صهبى ثٌذکشی

 سبػت 48پس اص  سسیذى ثِ استحکبم ًْبیی

 

 

 صرف :مقذار م
سطح ثستِ ثِ  SP-Simpleset خویشیچست کبشی ثْیٌِ  هیضاى هصشف

کیلَگشم ثِ اصاء ّش هتش هشثغ  5/2صیشکبس ٍ شیبسّبی پشت کبشی ٍ سشاهیک ، 

 هی ثبشذ.

 مصرف : روش
  ٍ سطح هَسد ًظش سا اص ّشگًَِ آلَدگی ، گشد ٍ غجبس ، سٍغي ، پَشش

 رسات سست پبکسبصی ًوبییذ.

      سا دیَاسی ّبی پبًل ٍ سجک ثتي ، ًئَپبى ، گچی دیَاسّبی سطَح 

 .ًوبییذ اشجبع ثتي چست تَسط ، کبشیکبسی اص پیش سبػت 4 حذاقل

 

  دقیقِ اًجبم پزیشد. ) دس صَستی کِ  15ًصت کبشی ّب ثبیذ دس کوتش اص

 دسجِ ثبشذ ، ایي صهبى کبّش هی یبثذ. ( 25دهبی َّا ثیشتش اص 

 بشی ًصت هی ًوبییذ ، اثتذا تَسط تیشِ یب دس صَستی کِ کبشی سٍی ک

 سٌگ فشص یک الیِ اص لؼبة سٍی کبشی قذیوی سا ثشداسیذ.

  ضخبهت الیِ آغشتِ  % پشت کبشی سا ثِ چست آغشتِ ًوبییذ.60حذاقل

 هیلیوتش ثبشذ. 4تب  3ثِ چست 

 سٍص  14صم ثِ رکش است هقبطغ ثتٌی ٍ هالت کبسی شذُ ثب ػوش کوتش اص ال

 ذ.ٌی هٌبست ًوی ثبشثشای کبشی کبس

 .اص اًجبم کبشیکبسی سا دس دهبی صیش صفش دسجِ خَدداسی فشهبییذ 

 استانذارد :
 صیش هطبثقت داسد: ایي هحصَل ثب استبًذاسد

 ISIRI2930 

 شرایط نگهذاری:
یو  صدگوی ،   ِ دٍس اص توبثش ًوَس خَسشویذ ٍ    ثیک سبل دس ثستِ ثٌذی اٍلیِ ، 

 تی شاددسجِ سبً 30تب  10دس دهبی سطَثت ، 

 نوع بسته بنذی:
 کیلَگشهی 25کیلَگشهی ٍ  5/12سطل ّبی 

 نکات ایمنی :

گوشدد.   استفبدُ اص ػیٌک، دستکش ٍ لجبس کبس دس صهبى اجشا تَصیِ هوی 
شستشوَ  ثالفبصلِ ثب آة فوشاٍاى  ٍ یب دّبى ،  ، چشن دس صَست توبس ثب پَست

 . ثِ پضشک هشاجؼِ شَد دس صَست لضٍم ٍ دادُ

 


