
   

     AFRA-TILE   BO-3000 
        یپودر یو سنگ کار کيسرام،  یچسب کاش

      
محصول :شرح   

به همراه  یمانياز مواد س یخلوطم   AFRA-TILE BO-3000چسب کاشی 
باشد و تنها با  یم یمعدن یو پرکننده ها یکننده چسبندگ تيو تقو یمريپل یها یافزودن

مجاز به  رينصب انواع مصالح جاذب و غ یگردد برا یافزودن آب آماده مصرف م
و  یا شهيش کيو سرام یکاش ريدر داخل و خارج ساختمان نظ واريکف و د یرو
   . رهيغ

 
  :مزایا 
 افتهيو زمان بازگسترش  افتهياصالح شده با لغزش کاهش  یمانيچسب س - 

 اديز اريبس یچسبندگ قدرت - 

 یو افق یسطوح عمود یاجرا بر رو تيقابل - 
  یميقد یها یبه سطح کاش اديز اريبس یچسبندگ  - 
 اجرا سهولت - 

  
  :موارد کاربرد

 و کف  واريد یکار یکاش - 

  یکاش یرو یکاش نصب - 
 انواع سطوح یبر رو کييو موزا کيسنگ سرام نصب - 

 رهيو غ یگچ،  یسنگ ، یسطوح بتن یبر رو  امکان نصب انواع پوشش ها  - 

  
  روش استفاده : 

چسب زدود. از  یقبل از اجرا ديسست را با یباشد و و پوشش ها ستگرد و غبار و ذرات سز ا یپشت و عاد،  زيتم، محکم  دياجرا با طحس
البته زمان . استفاده نمود  متريليم ۵ضخامت  رکاريمقاطع ز یجزئ یها یو تراز نبودن دارو رفع ناهموار حيتسط یتوان برا یست مچکه  نيا

.  رديصورت پذ یبا همزن برق دياختالط پودر با آب با . آب اضافه شود تريل ۶ ديبا لوگرميک ٢۵به هر . باشد  یالزم م شدنخشک  یبرا یکاف
به حالت خود  قهيدق ۵آماده شده را به مدت  یچسب کاش ريخم.  ديو همگن ادامه ده کنواختي یريمحصول مخلوط خمتا عمل اختالظ را 

را  یو کاش دهيکش سطح  یحاصله رو چسب ارداريو سپس به واسطه کاردک ش ديينما تکرارعمل اختالط را  یمجدداً به مدت کوتاه.  ديبگذار
کار  ريبسته به نوع سطح ز.  ديخود حرکت ده یدر جا یفشرده به آرام نيرا در ح یبهتر کاش یچسبندگ یبرا.  ديآن با فشار قرار ده یرو
 ازيمتر مربع مورد ن کيپوشش  یماده برا نيگرم از ا لويک ۴تا   ٢.٥حدود  یپشت کاش یارهايش نيتخلخل سطوح و همچن یناهموار زانيم
  باشد . یم
  

   : مشخصات فنی  
در انبار از  . نمود یخوددار ديبه آن با یاضافه کردن هرگونه افزودن. از باشد  گراديدرجه سانت ٣۵تا  ٥در حدود  ديکار با ريو ز طيمح یدما

  گردد .  یهم خوددار یبر رو سهيک ١٠از  شيقرار دادن ب
  

   : بسته بندی   
  . رددگ یو ارائه م ديتول یلوگرميک ٢۵ یمحصول در بسته ها نيا

  
:شرایط نگهداری  

  .   شود  ینگهدار اديز یو به دور از تابش آفتاب و دما دهيسرپوش طيدر مح
 .گردد یظرف آن م ايبه محصول و  دنيرس بيباعث آس حيصح یعدم توجه به روش انباردار



  



 
 

 


