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چسبندگی فوق ال�اده    •
مناسب برای قط�ات و    •

كـاشی هــای بزرگ   
ان�طاف پذیر در دراز مدت  •

ضد آب  •
مناسب برای اتصال فلزی  •

SAC 28  یك چسب كاشی تك جزیی 
ان�طاف پذیر است. این محصول برای 
به  كاشی  و  �بی�ی  سن�  چسباندن 
نماهای خارجی، بالكن ها، تراس ها و 
ل است.   روی ك� سا�ی شفاف ایده آ

م�دوده �ار�رد

چســبندگی بــا� و ان�طــاف پذیــری بــا�ی SAC 28 ، آن را   •
ــی  ــا كاش ــن ی ــ� پایی ــا تخلخ ــی ب ــن� �بی� ــباندن س ــرای چس ب

می ســازد. مناســب  قدیمــی،  یــا  جدیــد  ســطوح  بــرروی 
ایــن محصــول بــرای قط�ــات بــزرگ، تــا 3600 ســانتی متر مربــ�   •

مناســب اســت. 
ــرروی  ــرای چســباندن ب SAC 28  ضــدآب اســت، بنابرایــن ب  •
ســطوح �یرآ�ــی ازقبیــ� �وض هــا، مخــا�ن، اســتخرهای شــنا و 

مراكــز ورزشــی آ�ــی مناســب اســت. 
�رارتــی،  شــوك  مقابــ�  در  را  آن  دایمــی،  پذیــری  ان�طــاف   •

مقاوم می سازد.  
و  فلــز  ماننــد  نفوذناپذیــر  ســطوح  روی  چســباندن  بــرای   •

روكش های �یه ای (ل�اب ها) مناسب است.  

 MPa  ١ <استحكام چسبندگی (28 روزه): 

 MPa  ۰/۵ <چسبندگی پس از �و�ه وری در آب: 

 MPa  ١ <چسبندگی پس از سیك� ی� زدگی و ذوب: 

 MPa  ١ <چسبندگی پس از گرمادهی: 

اطالعات فنی
پــودر خاكســتری یا ســفید شك� �اهری: 

30 دقیقه  :Open Time
تقریبا 1 ساعت   :Pot Life

24 ساعت زمان خش� شدن: 
>2/5 mm قابلیت تغییر شك�: 

20- تا 80+ درجه مقاومت دمایی: 



می�ان م�رف:
6 mm × 6 mm 4-3/5 با استفاده از ماله شیار دار  kg/m2

مدت ن��داری:
تا 12 ماه در كیسه اصلی باز نشده

�رای� ن��داری:
در مح� خش� و خن� نگ�داری شود.

بسته بنده:
كیسه های 25 كیلویی. 

دست�را��مل

آماده سازی س��  
ســط� بایــد تمیــز، صــاف، عــاری از گــرد و �بــار، ذرات نفــت،   •

باشــد.  هــا  لودگــی  آ و دیگــر  گریــس 
سط� نباید تحت جریان آب یا ی� زده باشد.   •

�داقــ� بایــد 7 روز از عمــ� آوری ســط� تــازه ســیمان كاری   •
باشــد.  گذشــته  شــده 

آماده سازی م���ل  
یــك كیســه 25 كیلوگرمــی   را بــا 6 تــا 6/5 لیتــر آب تمیــز (میــزان   •
ــا یــك مخلــوط خمیــری  ــا 26 درصــد) مخلــوط كــرده ت آب: 24 ت

بــدون �بــاب بدســت آیــد. 
اجــازه دهیــد تــا مخلــوط 5 دقیقــه بــه �ــال خــود بمانــد و   •

بزنیــد.  هــ�  را  آن  دوبــاره  اســتفاده،  از  پیــش 
مخلــوط، بســته بــه شــرای� دمایــی، تقریبــًا 1 تــا 2 ســاعت قابــ�   •

اســتفاده و  اجــرا مــی باشــد.  

روش ن�� �ا�ی  

بـا اسـتفاده از یـك مالـه شـیاردار mm 6 × mm 6 (بـرای كاشـی    •
كاری دیـوار)  یـا  یـك مالـه  شـیاردار  mm × 12 mm 12 (بـرای 
كاشی كاری ك�)، چسب را برروی سط� پخش كنید. انتخاب 
فرورفتگی�ـا،  عمـ�  كاشـی،  انـدازه  بـه  توجـه  بـا  بایـد  مالـه 
سـط�،  همـواری  و  كاشـی  پشـت  هـای  برآمدگـی  یـا  شـیارها 

پذیـرد.  صـورت 
چســب را در ســط� 1 تــا 2 متــر مربــ� در یــك مر�لــه  پخــش كنیــد   •
و ســ�س مطم�ــن شــوید كــه وقتــی كاشــی را در محــ� قــرار 

ن�ات  

محدوده دمایی مصرف: 5 تا 45 درجه   •
ایــن مــاده را تن�ــا بــر روی ســطوح تمیــز، صــاف، مقــاوم و عــاری   •

از مــواد زایــد اجــرا كنیــد. 
ابزارهــا و تج�یــزات را پیــش از خشــك شــدن چســب، بــا آب   •

بشــویید. 
ســبب  اســت  ممكــن  و  اســت  ســیمان  دارای  محصــول  ایــن   •
تــورم پوســت شــود. اســتفاده از دســتكش و عینــك ایمنــی 
در �ــول �مــ� و نقــ� وكاركــردن بــا آن توصیــه مــی شــود. اگــر 
الت�ــاب پوســتی رخ داد، ب�فاصلــه بــه پزشــك مراج�ــه كنیــد. 

می دهیــد و آرام بــه آن ضربــه مــی زنیــد ،چســب خیــس اســت. 
نیــز دســتورال�م� های  برای  چســباندن كاشــی روی كاشــی   •

كنیــد.   دنبــال  را  فــوق 
مطم�ن شوید كه �یر كاشی ها، هی� ف�ای خالی وجود ندارد.   •

اجازه ندهید كه چسب، قب� از كاشی كاری خشك شود. 

بند��ی  

بندكشــی بایــد ترجیحــًا پــس از گذشــت �داقــ� 24 ســاعت از   •
تكمیــ� كاشــی كاری، انجــام گیــرد. 

پودرهــای  از  میلیمتــر،  از 5  �یــش  عــرض  بــا  بندكشــی  بــرای   •
اســتفاده   (sanitized coloured grout) ��داشــتی  بندكشــی 

كنیــد.
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