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 SP-Multiplex  کاشی پودریچسب 

 پودری برای نصب سرامیک ، کاشی و سنگ چسب 

 : شرح محصول
هتطکل اص سیواى هقاٍم ، هحصَلی  SP-Multiplex کاضی پَدسیچسة 

ٍ پشکٌٌذُ ّای  خاظپلیوشی افضٍدًی ّای  ،ًِ تٌذی سیض رسات کَاستض تا دا

 است کِ دس سِ هذل قاتل اسائِ هی تاضذ : هؼذًی

 SP-Multiplexکاضی ضذ آب  چسة

 SP-Tileset چسة کاضی ًشهال

 SP-Tileset.Fچسة کاضی کفی 

ایي هحصَل پس اص تشکیة تا آب تِ خویش پالستیکی تشاق ٍ چسثٌذُ تثذیل 

هی ضَد ٍ تشای ًصة اًَاع هصالح جارب ٍ غیشجارب سٍی کف ٍ دیَاس دس 

هَسد استفادُ قشاس داخل ٍ خاسج ساختواى ًظیش کاضی ، سشاهیک ، سٌگ ٍ ... 

 هی گیشد.

 خَاظ ٍ اثشات :
  ِسطَحچسثٌذگی ػالی ت 

 هقاٍم دس تشاتش ًن ، هحیط ّای هشطَب ، آب ٍ تخاس آب 

 هٌاسة تشای هحیط ّای داخلی ٍ خاسجی ساختواى 

 قاتل استفادُ دس الیِ ّای ضخین ٍ ًاصک 

 داسای صهاى کاسایی کافی تشای ًصة 

 ػاسی اص ّشگًَِ هَاد خطشًاک 

 اتل اضتؼالغیشق 

  آهادُ تِ هصشف 

 ضذ لغضش 

 موارد کاربرد :

          ، هٌاسة ترشای ًصرة سرشیغ ٍ هطورني اًرَاع کاضری ٍ سرشاهیک هؼورَلی

 ، سٌگی ، گچی ، سیواًی ٍ تتٌی پشسالًی ٍ ضیطِ ای

        ، هٌاسة تشای استفادُ دس هحریط ّرای هشطرَب ًظیرش  ورام ، دستطرَیی

 آَضپضخاًِ صٌؼتی ، کطتاسگاُ 

 ّای خاظ ًظیش تیواسستاى ّا هٌاسة تشای هحیط 

 هٌاسة تشای چسثاًذى کاضی سٍی کاضی کف ٍ دیَاس 

 هٌاسة تشای چسثاًذى سٌگ الضِ ٍ اًَاع هَصائیک 

 

 مشخصات فیسیکی و شیمیایی
 پَدس  الت فیضیکی

 خاکستشی سًگ

gr/cmٍصى هخصَظ 
3    1/0 ±  00/1 

 لغضش
mm 5/0 > 

 دقیقِ 30 صهاى تاص

 اػت پس اص اجشاس 24 صهاى تٌذکطی

N/mm اٍلیِچسثٌذگی هقاٍهت 
2 

 1  < 

 

 مقذار مصرف :
تستِ تِ خلل ٍ  SP-Multiplexچسة کاضی پَدسی تْیٌِ  هیضاى هصشف

کیلَگشم تشای تطکیل الیِ ای تِ  4تا  2تیي ،  ضیاسّای پطت کاضیفشج ٍ 

 هیلیوتش هی تاضذ. 5تا  4ضخاهت 

 مصرف : روش
، پَضص ٍ رسات سطح هَسد ًظش سا اص ّشگًَِ آلَدگی ، گشد ٍ غثاس ، سٍغي 

 پاکساصی ًواییذ. سست

لیتش  1هقذاس  SP-Multiplexکیلَگشم اص چسة کاضی پَدسی  5تِ اصاء ّش 

آب تویض الصم است. لزا پَدس سا تِ آب اضافِ ًواییذ ٍ هخلَط سا تا  صَل هادُ 

دقیقِ تِ  ال خَد  5هخلَط سا  سپس ای خویشی ٍ ّوگي اداهِ دّیذ.

تشای اجشای چسة کاضی پَدسی اص  تگزاسیذ ٍ دٍتاسُ تا دٍس تٌذ هخلَط کٌیذ.

هالِ دًذاًِ داس استفادُ کٌیذ. کاضی خطک سا سٍی هالت قشاس دادُ ٍ تا کوی 

 شکت چشخطی آى سا سٍی هالت فیکس ًواییذ. دس اداهِ تَسط یک هالِ 

ساػت اهکاى تٌذکطی  24ِ تضًیذ. پس اص چَتی تِ آّستگی سٍی کاضی ضشت

هیلیوتش تیي کاضی ّا سا خالی  3ٍجَد داسد. ٌّگام ًصة کاضی ّا  ذاقل 

 تگزاسیذ.

سٍص تشای  14صم تِ رکش است هقاطغ تتٌی ٍ هالت کاسی ضذُ تا ػوش کوتش اص ال

 ذ.ٌکاضی کاسی هٌاسة ًوی تاض

 استانذارد :
 داسد:ایي هحصَل تا استاًذاسدّای صیش هطاتقت 

 BS5980 PART 10 

 2330 ایشاى 

 شرایط نگهذاری:
یر  صدگری ،   ِ دٍس اص تراتص ًرَس خَسضریذ ٍ    تیک سال دس تستِ تٌذی اٍلیِ ، 

 دسجِ ساًتیگشاد  30تا  10دس دهای سطَتت ، 

 نوع بسته بنذی:
 کیلَگشهی 25کیسِ 

 نکات ایمنی :

گرشدد.   یاستفادُ اص ػیٌک، دستکص ٍ لثاس کاس دس صهاى اجشا تَصیِ هر 
ضستطرَ  تالفاصلِ تا آب فرشاٍاى  ٍ یا دّاى ،  ، چطن دس صَست تواس تا پَست

 . تِ پضضک هشاجؼِ ضَد دس صَست لضٍم ٍ دادُ


