
   

AFRA –BOND AC-1  
 CLC & AAC   چسب بلوک سبک

  

  شرح محصول:

 یخصوص به شيميايی مواد حاوی که بوده سيمانی پايه اين چسب بر
 چسب اين از استفاده . باشد می پذيری کار و چسبندگی رفتن باال برای
 زيادی آب جذب قابليت که ساخته پيش و سبک بتن قطعات نصب برای
 . است مناسب دارند

  
  مزایا:
   ضايعات دونب ‐
   اشتعال قابل غير ‐
   قطعات به زياد چسبندگی ‐
   آب افزودن با فقط مصرف آماده ‐
  ساختمان روی بر اضافی بار کاهش ‐

  
  مواردکاربرد:

     سبک بلوک قطعات روی کاری گچ جايگزين و پالستر   
     سبک بلوک قطعات پريدگی و ديدگی آسيب ترميم ، بندها پرکردن   
     فوم بتن و گازی بتن و سبک بتن ، هبلکس بلوک آجر انواع نصب 

  
  روش استفاده:

 حاصل مناسب رخمي تا بزنيد مبه خوب و کنيد اضافه آن به را پودر و بريزيد ظرف در را آب پودر، وزن درصد ٢۵ ميزان به ابتدا 
 اب راچسب  سپس . کنيد اضافه آن به آب مقداری نياز صورت در و بزنيد هم را چسب دوباره . دياب قوام چسب تا کنيد صبر کمی . آيد

 بر ار سبک بلوک سپس . باشد می ميليمتر سه الی دو چسباندن جهت الزم ضخامت  . بکشيد سطح روی همال يا و مخصوص شانه
 را ها بلوک شودمی توصيه . بچسبد خوبی به زيرين اليه به تا دهيد فشاراندکی  ، بلوک محل تنظيم از پس و دهيد قرارچسب  روی
 . کنيد زنجاب مصرف از قبل
  

  مشخصات فنی:
   رنگ خاکستری و سفيد پودر : فيزيکی حالت
  مکعب متر سانتی بر گرم  ١/٤: حجم وزن

  سانتيمتر بر کيلوگرم ٢٢٥٠ از بيشتر  : فشاری مقاومت

  astm1660‐10: استاندارد 

  
  مقدارمصرف: 

 خاطر همين به کرد مصرف ساعت ٢ تا توان می را شده آماده چسب . است مکعب متر در کيلوگرم ٢٠ چسب مصرف ضريب
 . است صفر حد در بلوک چسب ضايعات

  
  بسته بندی: 

  کيلوگرمی ٢۵ پالستيکی های کيسه
  

  شرایط نگهداری:

  نگهداری شود. خورشيد مستقيم تابش از دور به و خشک محيط در
 


