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مواد پایه

ابزار کار

میزان مصرف

زمان تردد و دوغاب ریزیپــاک کـنـنــدهدمای کارزمان کار

زمان آماده چسبندگیدانسیته پس از اختالطدانسیته حجمی رنگ
 سیمان، فیبر منتخب،
 مصالح مصنـــوعی و

افزودنی ها

ماله نرم یا دنده دار

حدود 1.۵ تا 3 کیلوگرم بر مترمربع برای هر میلیمتر ضخامت که بر حســب ســطح و جنس مورد نصب ممکن اســت متغیر باشــد.

۲۴ ساعتآببیش از ۵ درجه)هوا و سطوح(3 ساعت)دمای 20 درجه(

۴۰ تا 1.۴1/۶۴۵ سفید

خاکستری
دقیقه حدودیکیلوگرم بر دسی مترمکعبکیلوگرم بر دسی مترمکعب

بــا کیفیــت بــاال ،بــدون جریــان و مــالت تــراز کننــده بــا ســهم باالیی از مصالــح مصنوعی می باشــد کــه میتوان بــه راحتی در ســطوح عمودی و افقی اســتفاده کــرد ،این 
یــک محصــول بــا گیــرش هیدرولیکی اســت و در طی یک زمان 3 ســاعته اجرا می شــود ،مالت کاشــی در برابــر آب ،هوازدگی ،گرمــا ،یخبندان ود برابر شــرايط مختلف 
 آب و هوایــی مناســب مــی باشــد و پــس از ســفت شــدن مقاوم اســت و بنابراین بــرای کاربری های داخلــی و خارجی مانند محیط های زیر آب دائمی مناســب اســت 

) زمین های خشک و مرطوب (

ویژگیها

◌ این محصول برای تراز کردن سطوح ناهموار تا ◌ برای نواحی غرقاب و در معرض آب◌ زمان گیرش طوالنی 
ضخامت ۱۰ میلیمتر مناسب است.

◌ مناسب برای چسبندگی الیه نازک و ضخیم◌ برای کاربری با ذخیره زمان حتی در سطوح بزرگ 

◌ برای نواحی غرقاب و در معرض اب  ◌ بدون افتادگی با مقاومت چسبندگی باال 

ــزه ســنگ هــای دســتی کاشــی هــای مربعــی، کاشــی هــای کلینکــر،  دیوارهــای ســرامیکی و کاشــی هــای کــف، موزاییــک، مرمــر، گرانیــت، ســنگواره هــای ری
بردهــای ســبک و بردهــای بــا فــوم ســلب در اســتخرها اســتفاده مــی شــود، بــر روی ســطوحی ماننــد بتــن، انــدود ســیمانی، قطعــات کــف، کلینکــر، بردهــای کاشــی، 
بتــن ســبک وزن و بتــن فومنیــز بســیار کاربــردی و مقاومــت بســیار باالیــی دارد، بــرای چســباندن ســنگ هــای اســلب در ابعادهــای خیلــی بــزرگ، چســباندن گــچ 

بتنــی و دیــوار اولیــه و صفحــات گچــی مــی توانــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

مناطقکاربرد

محصــول Sate Fix ST در بســته هــای ۲۵ کیلوگرمــی و رنــگ هــای ســفید و خاکســتری موجــود اســت در محیــط خشــک و در بســته بنــدی اصلــی تــا حداقــل 
ــل نگهــداری می باشــد. ۱۲ مــاه قاب

بستهبندیوشرایطنگهداری

دستورالعملکار

ــی شــود،  ــب م ــر آب ترکی ــا ۶.۵ لیت ــا ۶ ت ــرم از محصــول ب ــدار ۲۵ کیلوگ مق
ــا همــزن داخــل آب  ــدون کلوخــه محصــول ب ــرای بدســت آمــدن مــالت ب ب
همــزده مــی شــود مــالت بــرای اســتفاده بیــش از 2.۵ ســاعت تهیــه نشــود 
ــاره ۲  ــه اســتراحت دوب ــه میکــس میشــود ۲ دقیق ــاط: ۱۰ دقیق ــهاخت طريق

دقیقــه میکــس مــی شــود

چســب را بــا اســتفاده از یــک مالــه نــرم دندانــه دار اجــرا کنیــد و بــا شــانه تراز 
ــد  ــازه قــرار گیرن نماییــد، مصالحــی کــه بایــد بچســبند بایــد داخــل مــالت ت
ــا  ــالت ب ــای م ــده ه ــی مان ــر روی ســطح فشــار دادهشــوند، باق و ســپس ب
یــک اســفنج تــر پــاک شــوند ابــزار کار را بالفاصلــه پــس از اســتفاده بــا آب 

تمیــز کنیــد.

درزه هــا را مــی تــوان پــس از ۲۴ ســاعت بــا اســتفاده از مــالت هــای دوغابــی 
اصــالح شــده بــا پالســتیک دوغــاب ریــزی نمــود در هنــگام نیــاز بــه درزهــای 
ــا کیفیــت  ــا اتصــال توصیــه مــی شــود از عایــق هــای االســتومر ب انبســاط ی

بــاال اســتفاده شــود

ســطوح بایــد صلــب، باربــر، پایــدار از لحــاظ ابعــادی، عــاری از گــرد و غبــار، 
ــی  ــی و الک ــای گچ ــگ ه ــد رن ــز باش ــرده ری ــس و خ ــن، گری ــی، روغ کثیف
بایــد توســط ابــزار مکانیکــی از بیــن رونــد و ســطح بــا پرایمــر پوشــانده شــود 
ــر  ــا پرایم ــده و ب ــر ش ــی زب ــزار مکانیک ــا اب ــد ب ــز بای ــی نی ــای گچ ــتر ه پالس
پوشــانده شــوند ســطوح خیلــی متخلخــل و بردهــای گچــی پیــش ســاخته 

ــد پرایمــر شــوند بای

2-نسبت اختالط1-آماده سازی سطوح

۴-دوغابریزی3-کاربرد

چسب کاشی و سرامیک
محصولی با چسبندگی بسیار عالی و ترکیبات مصنوعی باال و بسیــار قوی جهـــت چسباندن اسلب های بزرگ سنگ و سرامیک
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SATE BINDER
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مواد پایه

زمان گیرش دمای کار

میزان مصرفمقدار PHدانسیته حجمی رنگ
 اکریلیک اصالح شده

۲۵ دقیقــه زمــان می برد تا ســفت  شــود رزنــی  بزا درگچ بری هــا و ا بیش از ۵ تا 30 درجه سلسیوس

۱۰۰ تا ۶۱.۵ تا 1.0۴9 سفید

کیلوگرم بر متر مربعکیلوگرم بر دسی مترمکعب

این محصول آکرلیک اصالح شده قابل استفاده در پالسترها، مالت های بتنی و سیمانی قابل ترکیب به منظور افزایش نفوذ ناپذیری و چسبندگی می باشد، که 
B50 - B70 - B90 :باعث چسبنده تر شدن سیمان جدید بر روی بتن و سيمان قدیمی می گردد و نسبت به تحمل فشار به 3 نوع می باشد

ویژگیها

1-افــزودن Binder بــه بتــن، بتــن پرداخــت شــده و مخلــوط مــالت بــه منظــور افزایــش مقاومــت در برابــر آب بنــدی، یخبنــدان و آب شــدن و نیــز افزایــش مقاومــت 
در برابرجمــع شــدگی در محیــط االستوپالســتیک اضافــه می گــردد.

2-این محصول بتن، بتن پرداخت شده و یا مالت را ازترک برداشتن محافظت نموده و شرایط کاری مناسبی در محیط های بزرگ ایجاد می نماید.
3-جلوگیری از ایجاد مفاصل سرد.

مناطقکاربرد

Sate Binder در گالن های 1، ۵، 10 لیتری و محیط بدون یخبندان، در بسته بندی اصلی تا ۱۲ ماه بهترین کیفیت را دارا می باشد.

بستهبندیوشرایطنگهداری

دستورالعملکار

بــرای چســبندگی توصیــه مــی شــود تــا ســطح بتــن قدیمــی پــاک شــود و 
ــه ۱  ــر حســب ۱۰۰ کیلوگــرم پیمان ــن در آب غــرق گــردد. ب شســته شــود و بت
ــر  ــا ۶ لیت ــه ی ۵ ت ــه اضاف ــا ۵ ســهم ماســه، % ۲۵ آب ب ســهم ســیمان، ۴ ت

بینــدر.

1-کاربرد

ــار ســهم آب( بعــد از اتمــام اجــرای  ــدر ، چه ــج )یــک ســهم بین ــه پن یــک ب
ــه  ــه آخــر ب ــرای مرحل ــدر ب ــوان از بین ــی ت ــه کاری( م ــا ســیمان )روی ــن ب بت
صــورت محافــظ بــا قلمــو بــا اختــالط ۱ بــه 3 اجــرا کــرد و ایــن امــر در نماهــا 
باعــث میشــود کــه مقاومــت در برابــر عوامــل طبیعــی و نشســت بــا افزایــش 
ــگ  ــر مــی باشــد و رن ــا هــم کمت ــظ نم ــگ محاف ــه رن ــه الی ــازی ب ــد و نی یاب

پذیــر اســت. 
مقاومــت نمــای ســاختمان و اجــرای راحــت در کنــار ضــد آب بــودن پوشــش 

ایــده آلــی بــه شــمار مــی رود. 

3-نسبت اختالط در بتن

ــا گــچ آمیختــه مــی شــود ، ســطح  ــا 3 ســهم آب ب یــک ســهم از binder ب
صــاف و صیقلــی در مــالت گــچ ایجــاد مــی گــردد و مقــاوم در برابــر رطوبــت 

مــی باشــد، بــا اضافــه
کــردن بینــدر 1 بــه ۳ بــه آب گــچ کاری مــی توانیــم در محیــط هــای مرطــوب 

نیــز از گــچ حتــی در شــرجی تریــن نقطــه هــا اســتفاده کنیــم.

وطريقــهاختــاط:۱۰ دقیقــه میکــس میشــود ۲ دقیقــه اســتراحت دوبــاره ۲ 
دقیقــه میکــس مــی شــود.

۴-نسبت اختالط درگچ

نســبت اختــالط مــالت در نمــای ســاختمان: بینــدر یــک بــه چهــار مــی باشــد 
)یــک ســهم آب ، ســه ســهم ســیمان(.

2-میزان مصرف

مایع ضد آب کننده
B50  B70 B90

B-50 B-70 B-90
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مواد پایه

دمای کار

ابزار کار

میزان مصرف

پــاک کـنـنــدهدمای مقاومتشکل ماده

افزایش طولمدول االسیسیته

زمان مقاومت نهاییزمان شکل گیری پوستهدانسیته رنگ
پلی اورتان

 ۵ تا ۴0 درجه
سلسیوس

ابزار مکانیکی )بعد از عمل آوری(

۰/ ۸ تا ۱ / ۵ گرم بر متر مربع برای درز ۵×۵ میلیمتر مربع

تینر AX در موقع تازه بودن۴۵ تا 70 درجه سلسیوسچسب االستیک پس از گیرایی

۴۵۵۵2 DIN 2۵ درصد عرض درز)حدودی(0.2 پاسکال بر اساس

بعد از 2 تا 23 تا 1.33  سفید

خاکستری
ساعتساعت در 23 درجه و رطوبت ۵0%گرم بر دسی مترمکعب

ویژگیها

◌ عالی برای خواص جریانی برای سطوح قائم و دچار ◌ ویژگی االستومتری از ۲۰- تا ۷۰ درجه◌ األسيتسيته و مقاومت چسبندگی خوب 
ریزش نمی شود و تیکسوتروپیک است. 

 UV مقاوم در مقابل ◌

◌ دچار کشش نمی شود

◌ مقاوم در برابر گذر زمان، هوازدگی وتنش های زیر 
سطح آب

◌ مقاوم در برابر مواد شوینده 

◌ مقاوم در برابر تاثیر موقت اسیدهای معدنی 
ومحلولهای آلکالین با تمرکز کم  ◌ غیر حساس به فضاهای صنعتی

 ◌ حاوی ماده حالل PVC نمی باشد.

بــرای عایــق کاری درزهــای انبســاط و اتصــاالت کــه بایــد در برابــر دامنــه وســیعی از دمــا مقــاوم باشــند و نیــز در معــرض جابجایــی بــزرگ هســتند )ماننــد کارهــای 
فلــزی ســازه هــای بتــن مســلح و درزهــای پارتیشــن هــای ســاختمانی( و بــرای درزهــای انبســاط ســطوح کاشــی و پانلهــای باروکــش فلــزی و بــرای درزهــای 

ماشــین آالت صنایــع هوایــی، خودرو،خطــوط ریلــی و ســاخت کشــتی و بــرای بتــن، ســنگهای طبیعــی و مصنوعــی، فایبرســیمنت، ســرامیک، فلــز و چــوب.

مناطقکاربرد

محصــول SatexPU در کارتریــج هــای ۶۰۰ میلی گــرم موجــود اســت )۱۲ عــدد در یــک جعبــه( در محیــط خشــک، خنــک و در بســته بنــدی اصلــی تــا حداقــل ۹ 
مــاه قابــل نگهــداری مــی باشــد

بستهبندیوشرایطنگهداری

دستورالعملکار

ــی،  ــای قدیم ــاری از درزگیره ــک، ع ــز، خش ــد تمی ــهای درز بای ــه بخش هم
ــس  ــوم و گری ــن، م ــار، روغ ــرد و غب ــگ، گ ــای رن ــده ه ــی مان ــتر و باق پالس
باشــد. گــرد و خــاک منجــر بهکاهــش چســبندگی لبــه هــای درز مــی شــود. 
ــرای  ــد. ب ــن برون ــا ماســه پاشــی از بی ــم موی ــه کمــک قل ــد ب ــا بای شــوره ه
ســطوح جــذب کننــده ماننــد بتــن، پالســتر و چــوب بایــد پرایمــر تــا اشــباع 
شــدن ســطح اجــرا شــود بعــد از زمــان ۳۰ دقیقــه ای تــا ۵ ســاعته خشــک 
شــدن مــی تــوان Satex PU را بــه درزه هــا اجــرا کــرد. حــالل پرایمــر بایــد 
قبــل از کاربــرد محصــول بخــار شــود. پــس از زمــان ۵ ســاعته خشــک شــدن 

بایــد مجــددا پرایمــر اجــرا شــود

1-آماده سازی سطوح

قبــل از اســتفاده عایــق بــه منظــور جلوگیــری از خــاک گرفتــن بایــد اطــراف 
درزهــا بــا نــوار چســبنده پوشــیده شــوند. نــوار چســبنده را قبــل از عمــل آوری 
ــج  ــا اســتفاده از کارتری ــه طــور مســتقیم ب ــد، محصــول را ب ــر جــدا کنی درزگی
ــژه  ــق دســتورالعمل وی ــد مطاب ــج بای ــد. کارتری ــا تفنگــی اعمــال کنی دســتی ی
ــود.  ــوار ش ــر هم ــت درزگی ــر اس ــا بهت ــردن درزه ــر ک ــد از پ ــردد. بع ــه گ تهی
ــر  ــن پ ــی اتیل ــوم پل ــده درز از ف ــح پرکنن ــا مصال ــد ب ــر بای ــق ت ــای عمی درزه

شــوند

2-کاربرد

درزگیر
ماستیک تک جزئی حاوی پلی اورتان
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مواد پایه

شکل مادهحالل

ابزار کار

میزان مصرف

زمان چسبیدن

زمان آمادگی کامل

زمان تردد و دوغاب ریزیضخامت الیهزمان دوغاب ریزی

زمان آماده استفادهدمای کاردانسیته رنگ
 امولسیون مصنوعی

خمیرینــــدارد

ماله یا رنده دندانه دار

حدود ۱.۵ تا ۳ کیلوگرم بر مترمربع برای هر میلیمتر ضخامت )بسته به سطح مورد نظر( پاک کننده آب 
)در هنگام تازه بودن مالت( در سطوح غیر متخلخل، زمان سفت شدن طوالنی تر می شود

حدود 20 دقیقه

حدود 28 روز 

۲۴ ساعت1 تا 3 میلیمترحدود 3 تا 7 روز

2 تا ۴7 تا 1.73۵ سفید

روز  حدودیدرجه )هوا و سطوح(کیلوگرم بر دسی مترمکعب

ــرای  ــد | ب ــی باش ــل آوری م ــس از عم ــدان پ ــا و یخبن ــی، گرم ــر هوازدگ ــاوم در براب ــی ها و مق ــباندن کاش ــرای چس ــاده ب ــوط آم ــک مخل ــول ی ــن محص ــا و ای ه
ــا کمــی مرطــوب موقــت و نیــز  ــرای ســطوح خشــک و ی ــدون شــکم دادن آن را ب ــاال و ب کاربردهــای داخلــی و خارجــی مناســب اســت و مقاومــت چســبندگی ب

دیوارهــای خارجــی مناســب مــی ســازد.

ویژگیها

ــبک و  ــن س ــیمانی، بت ــات س ــن، صفح ــد بت ــطوحی مانن ــه، س ــی های دو تک ــه ای و کاش ــای شیش ــک، موزاییک ه ــف، موزایی ــوار و ک ــرامیک دی ــای س ــی ه کاش
پانل هــای گچــی پیــش ســاخته وكف هــای گرمایشــی، بــرای چســباندن صفحــات گچــی و گــچ کاری مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد چســباندن کاشــی های جدیــد 
ــی و  ــرد پالســترهای مصنوعــی، اســتفاده در اماکــن داخل ــل از کارب ــر روی دیوارهــای پوشــش قب ــدی ب ــرار دادن بردهــای عایق بن ــر روی کاشــی های قدیمــی، ق ب

ســطوح عمــودی | محدودیــتهــایاســتفاده: ســطوح افقــی و ســطوح دائمــا زیــر آب

مناطقکاربرد

محصــول Sate Ready fix در ســطل های ۵ و 10 کیلوگرمــی موجــود اســت، بســته هــای اســتفاده شــده بایــد کامــال بســته نگــه داشــته شــوند، در محیــط خنــک 
)بیــش از ۱۰- درجــه( و در بســته بنــدی اصلــی تــا حداقــل ۱۲ مــاه قابــل نگهــداری می باشــد.

بستهبندیوشرایطنگهداری

دستورالعملکار

ــا  ــرای همــه کاربــری هــای ب ــده ب ــا رن ــه دار ضــد زنــگ ی ــه دندان از یــک مال
ضخامــت تــا ۳ میلیمتــر اســتفاده نماییــد. همیشــه مقــداری مــواد چســبنده 
جهــت افزایــش چســبندگی کاشــی هــا درطــی زمــان در دســترس بــرای کار 
اســتفاده نماییــد ابتــدا مصالــح را داخــل چســب قــرار میدهیــم و بعــد روی 
ســطوح فشــار میدهیــم، اســتفاده از جداکننــده جــز در مــوارد دال هــای بــزرگ 
نیــاز نیســت، توصیــه مــی شــود تــا ســطوح بــرای جــذب بــاال از قبــل خیــس 
شــوند و یــا از پرایمــر بــدون حــالل بــه منظــور کاهــش جــذب آنهــا اســتفاده 
ــع  ــان کار و بالطب ــل مالحظــه زم ــه افزایــش قاب ــن مســئله منجــر ب شــود، ای
افزایــش قابلیــت تنظیــم کاشــی بــر روی مــواد چســبنده مــی شــود بالفاصلــه 
هــر گونــه مــواد باقــی مانــده را بــا کمــک اســفنج مرطــوب پــاک کنیــد، ابــزار 
ــازه  ــول اج ــن محص ــد. ای ــاک کنی ــا آب پ ــتفاده ب ــد از اس ــه بع کار را بالفاصل
چســباندن کاشــی هــای جدیــد بــر روی کاشــی هــای قدیمــی را مــی دهــد، 
ســطح کاشــی هــای قدیمــی بایــد از گــرد و غبــار، باقــی مانــده هــای کــف، 
ــده از  ــق ش ــش رقی ــک پوش ــد از آن ی ــود و بع ــاک ش ــس پ ــن و گری روغ
Readyfix بــه کمــک قلــم مــو بــر روی کاشــی قــرار گیــرد، بالفاصلــه پــس 
از خشــک شــدن پوشــش، کاشــی جدیــد بــا کمــک محصــول بــر روی کاشــی 

ــردد. ــرا می گ ــی اج قدیم

ــرازه  ــب، ت ــت کمــی مرطــوب(، صل ــه طــور موق ــا ب ــد خشــک )ی ســطوح بای
ــاک و  ــرد و خ ــد گ ــز مانن ــات ری ــد قطع ــدار باش ــاد پای ــاظ ابع ــر و از لح بارب

ــی ــوند باق ــذف ش ــد ح ــی بای کثیف
ــه ناهمــواری هــم  ــده هــای روغــن و گریــس بایــد پــاک شــوند هــر گون مان
بایــد بــا همیــن محصــول تــراز شــوند، ال بــه تــراز کننــده بایــد قبــل از شــروع 
ــوند،  ــر ش ــده و پرایم ــر ش ــد زب ــی بای ــطوح گچ ــود س ــل آوری ش ــه کار عم ب
بردهــای فیبــر گچــی و ســطوح ماســه ای بــا گــرد و غبــار بایــد پایــدار شــوند

2-کاربرد1-آماده سازی سطوح

چسب کاشی آماده
چسب کاشی خمیری برای چسباندن سنگ های آنتیک و کاشی
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مواد پایه

 مقاومت فشاری

جدول میزان مصرف

مقاومت کششی

دانسیته مالتدانسیته حجمی پودر رنگ

تورم بعد از ۲۴ ساعت

دمای کار

شکل مالت ساده

زمان کار با مالت

 سیــمان، افزودنی ها،
 ماســه سیــلیــکاتی

 منتخب

بیش از ۲۵ مگاپاسکال )بعد از ۱ روز( بیش از 
۷۵ مگاپاسکال )بعد از ۲۸ روز(

1۵ میلی متر8 میلی متر۶ میلی متر۴ میلی مترضخامت شیار

۴.۵ کیلوگرم بر متر مربع2.2 کیلوگرم بر متر مربع1.9 کیلوگرم بر متر مربع۵۵۵v 1.۵گرم بر متر مربعمیزان مصراف

حدود ۷.۵ مگاپاسکال )بعد از اروز(، بیش از ۱۰ 
مگاپاسکال )بعد از ۲۸ روز(

1.۴2.1 سفید

حدود ۵ درصد حجم

۵ تا 30 درجه )هوا وسطح(

سیال

30 دقیقه

کیلوگرم بر دسی مترمکعبکیلوگرم بر دسی مترمکعب

ایــن محصــول یــک مــاده چســبنده آمــاده و مقــاوم در برابــر هوازدگــی، گرمــا و یخبنــدان پــس از عمــل آوری مــی باشــد. | بــرای محیــط هــای داخلــی و خارجــی و 
 UV  مناطــق تحــت تاثیــر دائمــی آب مناســب مــی باشــد |  بــرای الیــه هــای خشــک و یــا بــا رطوبــت کــم و نیــز دیوارهــای خارجــی مناســب اســت | مقــاوم در برابــر
مقاومــت خمشــی بــاال بــدون شــکم دادن و ترمیــم کاشــی هــای جدیــد بــر روی کاشــی هــای قدیمــی | و قابلیــت نفــوذ ناپذیــری آب و مقــاوم در برابــر انجمــاد و 

گرمــای مــداوم )تــا ۸۰ درجــه ســانتی گــراد(

ویژگیها

مناســب بــرای کار گذاشــتن الیــه هــای نــازک و یــا متوســط در مــوارد زیــر مــی باشــد: و دیــوار ســرامیکی و کاشــی هــای کــف، موزاییــک، کلوک،ســفال، کاشــی 
شکســته، موزاییــک شیشــه ای، ســنگ هــای دســت ســاز، تابلوهــای ســاختمانی ســبک و فایبــرگالس بتــن، انــدود ســیمانی، انــدود گچــی، مصالــح ســاختمانی، 
کلینکرهــا، بلــوک هــای گچــی، فایبربردهــای گچــی تختــه هــای گچــی ، بــرای چســباندن ســرامیک و شیشــه بیــرون از ســاختمان هــا بســیار مناســب اســت و بــه
طــورویــژه بــرای ایــوان و ایوانهــای ســر پوشــیده |  الیــه هــای در معــرض كشــش هــای کوچــک و یــا نوســانات کــم، تکــه هــای حــرارت داده شــده | اســتخرهای 
ــا پایــه اپوکســی  شــنا و ســونا هــا | مخــازن آب |سیســتم هــای آب بنــدی، سیســتم هــای بازســازی تــراس و بالکــن، سیســتم آب بنــدی اســتخرهای شــنا )ب

رزیــن و یــا ســیمان( 

مناطقکاربرد

Sate fix Flex در کیسه های کاغذی ۲۵ کیلوگرمی موجود است و در شرایط خشک و بسته بندی اصلی تا ۱۲ ماه دوام می آورد

بستهبندیوشرایطنگهداری

چسب کاشی و سرامیک
چسب کاشی پرسالن مناسب محیط های تحت تاثیر دائمی آب مخصوص کف و دیوار
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مواد پایه

میزان مصرف

مقاوم در برابر تنش های مکانیکینفوذناپذیری در برابر آبپــاک کـنـنــدهدمای کاربردی

زمان کاردانسیته اختالطدانسیته حجمی رنگ

تعداد پوشش

 ماسه کوارتز، افـزودنی های
  مصنوعی، امولوسیون رزین

اکریلیک اصالح شده

حدود ۶00 گرم تا 1.۵ کیلوگرم در هر میلیمتر مربع

بعد از 3 روزبعد از ۵ روزآب )در صورت تازه بودن(باالی ۵ تا 30 درجه سلسیوس )هـوا و سطح(

1.۵1.8۴0 خاکستری

سفید

حداقل 2

در دمای باالی 20 درجه سلیسیوسکیلوگرم بر دسی مترمکعبکیلوگرم بر دسی مترمکعب

پایــداری و نفوذناپذيــری حتــی در برابــر فشــار آب | مــی تــوان روی آن را مســتقیم بــا کاشــی و ســرامیک پوشــاند و پــر کننــده تــرک هــا تــا حداقــل 0.2 میلیمتــر 
کاربــرد ســریع و آســان |  چســبندگی بــاال بــا اکثــر ســطوح | مقــاوم در برابــر یخبنــدان و گــذر زمــان |  وغيــر مضــر بــرای محیــط زیســت بــه دلیــل پایــه خالــص

معدنــی آن | نیمــه کششــدار بــوده و شــکاف هــا را می پوشــاند و ایــن محصــول یــک دوغــاب پرکننــده تــرک هــا بــرای آب بنــدی انعطــاف پذیــر در ســاختمان هــا 
ماننــد دیوارهــای بیرونــی زیرزمینــی، کانتینــر هــا، اســتخر هــا و نیــز دیوارهــای و کــف اتاق هــای مرطــوب و خیــس می باشــد.

ویژگیها

برای آب بندی سطوح داخلی و خارجی ساختمان ها و استخر ها موارد زیر مناسب می باشد:
ســطوح کــف و دیــوار در مناطــق مرطــوب و خیــس | دیوارهــای زیرزمیــن و پی هــا | اســتخرها و کانتینرهــا | اتصــاالت مصالــح ســرامیکی | ایــوان هــا و آشــپزخانه ها 

و البراتورهــا  |  ایــن محصــول از ســاختمان هــا بــا آب بنــدی در برابررطوبــت خــاک، آب نشــتی و فشــار آب محافظــت مــی کنــد

مناطقکاربرد

محصــول SatexFlex2ks در کیســه هــای 2۵ کیلوگرمــی )بخــش پــودری( و گالــن 7 کیلوگرمــی )بخــش مایــع( موجــود اســت در شــرایط خشــک و بســته بنــدی 
اصلــی و محافظــت شــده در برابــر یخبنــدان تــا ۱۲ مــاه دوام مــی آورد

بستهبندیوشرایطنگهداری

دستورالعملکار

ــاز  ــا ۴ پوشــش( نی ــه ســطح و فشــار آب حداقــل ۲ پوشــش )۳ ت بســته ب
اســت

ــودر 2۵  ــه بخــش جامــد )پ ــع اســت کــه ب شــامل بخــش 7 کیلوگرمــی مای
ــا مخلوطــی یکدســت  ــه صــورت پیوســته اضافــه مــی گــردد ت کیلوگرمــی( ب
ــه  ــرای ۳ دقیق ــی ب ــل الکتریک ــا دری ــد. ســپس ب ــوخ بدســت آی ــدون کل و ب
هــم زده مــی شــود. الیــه ضــد آب تــازه بایــد در برابــر خشــک شــدن ســریع 
در برابــر آفتــاب و نیــز بــاران بــرای ۳ روز محافظــت گــردد. مقاومــت کششــی 
خوبــی دارد کــه اجــازه اســتفاده در الیــه هــای حفاظتــی، دال هــا، کاشــی هــا 
ــازهای  ــای س ــرک ه ــترش ت ــد. از گس ــی ده ــد از ۲ روز م ــترها را بع و پالس
بایــد بــا ســنجش هــای ســازه ای ماننــد درز انبســاط جلوگیــری گــردد. بــرای 
آب بنــدی درزه هــا، یــک درزگیــر االســتیک دایمــی و یــا منعطــف مــورد نیــاز 
ــر  ــود و در براب ــم زده ش ــی ه ــه خوب ــد ب ــول بای ــع محص ــش مای ــت. بخ اس

یخبنــدان محافظــت گــردد.

حداقــل ۲ الیــه بایــد بــه کار رود، جهــت جلوگیــری از خســارت بــه 
ــای  ــاعته در دم ــل ۶ س ــر حداق ــک تاخی ــا ی ــه دوم ب ــه اول، الی الی
ــر روی  ــد ب ــر ۲۴ ســاعته اجــرا مــی شــود، نبای ۲۰ درجــه و حداکث
ســطوح یــخ زده و یــا در معــرض دماهــای بــاال یــا پاییــن اجــرا کــرد 

)دمــای ســطوح بــاالی ۲۵ درجــه(

ســطوح بایــد ســفت، پایــدار و عــاری از قطعــات ریــز باشــد تمــام پوشــش هــا، 
ــد از ســطح کار زدوده شــوند)با بــرس سیمی(ســطح  رنــگ و کثیفــی هــا بای

بایــد کمــی خیــس باشــد

2-نسبت اختالط1-آماده سازی سطوح

3-کاربرد
هشدار

ضد آب
عایق بندی دو جزئی انعطاف پذیر برای آب  بندی با فشار ثابت
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مواد پایه

ابزار کار

میزان مصرف

زمان استفاده

شکل ماده

عرض درز

دمای کارپــاک کـنـنــدهزمان سفت شدن

دانسیته حجمینسبت اختالط رنگ
 سیــمان، مـــواد رنــگ دانــه،

 افزودنی ها، پرکننده های با کیفیت

باال،پالستیک

تخته الستیکی، تی کش الستیکی

1 کیلوگرم برای 1.۵ تا 7 متر مربع )بسته به درزه و سطح(

30 دقیقه

پودری

30 تا 20 میلیمتر

باالی ۵ تا 30 درجهآب12 ساعت )بسته به دما(

۶.81.۵ تا 7.2
کیلوگرم بر دسی متر مکعبآب برای 20 کیلوگرم

ایــن محصــول یــک دوغــاب بــا پایــه ســیمان، اصــالح شــده بــا پالســتیک و منعطــف بــرای درزه هــای در معــرض کشــش و نشســت کــم و درزه هــای بــا عــرض 
۳ تــا ۲۰ میلیمتــر مــی باشــد، پــس از ترکیــب بــا آب دوغــاب مالیمــی بدســت مــی آیــد کــه مــی توانــد بــه راحتــی اســتفاده شــود. | ایــن دوغــاب پــس از گیــرش 

بــدون تــرک، دفــع کننــده آبــه آب بنــد و مقــاوم در برابــر تمیــز کننــده هــای رایــج و مــواد شــیمیایی در منــازل مــی باشــد

ویژگیها

مناطــق کاربــرد و محصــول Sate Fuge Flex بــه عنــوان دوغــاب بــرای درزهــای 1.۵ تــا ۴ میلیمتــر بــرای محیــط هــای داخلــی | خارجــی و بــرای نواحــی مرطــوب، 
بالکــن هــا، تــراس هــا، بیــن کاشــی هــای ســرامیک کــف و دیــواره موزاییــک، ســنگواره، موزاییــک هــای شیشــه ای، کاشــی هــای مصنوعــی | بــرای دوغــاب ریــزی 

بــر روی ســطوحی کــه در معــرض نشســت هــای کــم مــی باشــند مناســب اســت.

مناطقکاربرد

محصــول Satefuge Flex در کیســه هــای ۴ و 2۵ کیلوگرمــی حمــل مــی شــود و بــه یخبنــدان حســاس نیســت و در شــرایط خشــک و بســته بنــدی اصلــی تــا 
۱۲ مــاه دوام مــی آورد.

بستهبندیوشرایطنگهداری

دستورالعملکار

ایــن محصــول را بــا اســتفاده از تیکــش الســتیکی )بــرای کــف(، مالــه )بــرای 
دیــوار( و تختــه هــای الســتیکی اجــرا نماییــد، پــس از چنــد دقیقــه دوبــاره 

دوغــاب بریزیــد و تیکــش یــا مالــه را
ــد  ــر نکنی ــن مــالت پ ــا ای در جهــت عکــس بکشــید، درزه هــای انبســاط را ب
ــا  ــای خشــک شــده را ب ــاب و شــیرابه ه ــی دوغ ــس از ســفت شــدن، باق پ
یــک اســفنج تمیــز و کمــی مرطــوب پــاک کنید،رطوبــت کافــی را پــس از ۲۴ 

ســاعت فراهــم نماییــد. پــاک کننــده هــای معمــول خانگــی
را پس از ۲ هفته می توان بکار برد 

ــی  ــدن م ــفت ش ــس از س ــت پ ــگ یکدس ــاد رن ــث ایج ــت باع ــرای درس اج
شــود، ایــن مــوارد بایــد در نظــر گرفتــه شــوند: دوغــاب را بــا مقــدار از پیــش 
تعییــن شــده آب ترکیبنماییــد. دوغــاب را پــس از خشــک شــدن کامــل بســتر 
ــای  ــا دماه ــه ب ــد الی ــر روی چن ــاب را ب ــد، دوغ ــرا نمایی ــری اج چســبنده زی
ــا  ــای درزه ب ــه ه ــا لب ــیها ی ــر روی کاش ــاب را ب ــد، دوغ ــرا نمایی ــف اج مختل
میــزان تخلخــل مختلــف اجــرا نکنیــد، پــس از کاربــرد کمــی ســطح را خیــس 
ــاب  ــه هــای دوغ ــل جــذب رنگدان ــد، کاشــی هــای متخلخــل بدلی ــه داری نگ
ممکــن اســت رنــگ پریــده شــوند، ایــن رنــگ پریدگــی معمــوال از بیــن نمــی 
رود. در چنیــن مــواردی توصیــه مــی شــود یــک تســت اولیــه صــورت گیــرد، از 
ایــن رنــگ پریدگــی ممکــن اســت بــا مرطــوب کــردن ســطوح اجتنــاب شــود.

 

هنگامیکــه چســب کاشــی ســفت شــد. درزهــا را تــا یــک عمــق کافــی خــراش 
داده و ســطح را تمیــز نماییــد ســطوح جــذب کننــده آب بایــد کامــال غرقــاب 

شــوند.

1-اجرا

ــس  ــه میک ــاره ۲ دقیق ــتراحت دوب ــه اس ــود ۲ دقیق ــس میش ــه میک ۱۰ دقیق
مــی شــود

3- روش اختالط

بســته بــه شــکل مــورد نیــاز بــرای دیــوار و کــف تــا رســیدن بــه یــک مخلــوط 
روان و بــدون کلوخــه مخلــوط کنیــد، نســبت اختــالط گفتــه شــده بایــد کامــال 
رعایــت گــردد ســپس دوغــاب بایــد ســریعا اجــرا گــردد، میــزان مخلــوط تهیــه 
شــده نبایــد از مصــرف ۳۰ دقیقــه بیشــتر باشــد بــه غیــر از رنــگ هــای ســفید 
و خاکســتری ســیمانی توصیــه مــی گــردد تــا تمــام مخلــوط مــورد نیــاز بــرای 
ــا از اختــالف رنــگ هــا جلوگیــری  یــک ســطح در یــک نوبــت تهیــه گــردد ت

گــردد.

۴- طریقه اختالط

2-کـــــاربرد

۵-ویژگی مهم اجرایی

مواد پر کننده مفاصل کاشی
مواد پر کننده مفاصل کاشی )۴-۲۰ میلی متر( با بند هیدرولیکی با قدرت چسبندگی بسیار باال

سفید

رنگی
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مواد پایه

ابزار کارحالل

میزان مصرفدمای کاربردیدانسیته حجمی
 سیمان، افزودنی های 

 پرکننده

ماله نرم، قلم موی ساختمانیآب )هنگام تازه بودن(

0.7 تا 81.۶ تا 1.۴30
کیلوگرمدرجه سلسیوس  )محیط و هوا(کیلوگرم بر دسی مترمکعب

ایــن محصــول یــک دوغــاب ضــد آب بــا کاربردهــای داخلــی و خارجــی در بخشــهای ســاختمانی ماننــد لوله هــای فاضــالب، دودکشــها، مخــازن، پی هــا، دیوارهــا و 
ــاالی ســولفات می باشــد. ــا آب جــاری و شــیوع ب کف هــا در نواحــی ب

ویژگیها

 محصول Satex DSS مناسب آب بندی نواحی داخلی و خارجی در معرض سولفات در موارد زیر می باشد:
سازه های بخشهای فاضالب مانند لوله های فاضالب، آبروها و غیره | دیوارهای بیرونی زیرزمین و فونداسیون | دیوارها و کف ها در نواحی با آب جاری |بازسازی 

 خانه های قدیمی محصول Satex DSS همزمان در برابر موارد زیر آب بندی می کند:
 خاک مرطوب | آب نشت کرده

ضخامت الیه ضدآب بستگی به نوع آب، مصالح فونداسیون و سازه ساختمان دارد.

مناطقکاربرد

SATEX DSS در کیسه های 2۵ کیلوگرمی موجود است و در شرایط خشک و بسته بندی اصلی تا 12 ماه دوام می آورد.

بستهبندیوشرایطنگهداری

دستورالعملکار

این محصول با آب مخلوط می شود. ابتدا مقدار کمی از آب اضافه می شود. تا زمان ایجاد 
مالت بدون کلوخ و یکدست هم زده می شود. سپس باقی مانده آب اضافه و هم زده 

 می شود تا دوغاب بدست آید. تمام ذرات پدر باید هم زده شوند.
زماناختاط: 3 دقیقه ابزاراختاط: مته الکتریکی

مالت تهیه شده در هر باز باید ظرف مدت 2 ساعت در دمای باالی 20 درجه مصرف گردد.

سطوحی که توسط Satex DSS پوشیده شده اند باید در برابر آسیب محافظت شوند. یک 
 الیه محافظ باید بر سطوح افقی ضد آب در صورت مواجهه آنها در برابر بار ترافیکی قرار گیرد.

از شکل گیری ترکها در ساختمانها باید با سنجشهای سازه ای مانند درز انبساط جلوگیری 
شود. برای آب بندی درزه ها باید یک درزگیر االستومتر و تقریبا منعطف استفاده شود. به 
عنوان یک قاعده، آب بندی سازه ها نیاز به استفاده از دوغاب بر روی سطوح در معرض 

آب دارد. الیه آب بند باید تا 30 سانتیمتر روی سطح نهایی زمین باشد.

با استفاده از قلم موی ساختمانی استفاده می شود. یک الیه آب بند با حداقل 
2 پوشش بدست می آید. حداقل ضخامت الیه مطابق جدولی مشخص بدست 
از  استفاده  با  همواره   Satex DSS اول الیه  آماده سازی سطح،  از  بعد  می آید. 
kg/ مصرف  حدود  )در  می شود  زده  مناسب  غلظت  با  و  ساختمانی  موی  قلم 
نمی رسد  آسیبی  اول  الیه  به  دیگر  زده شود که  هنگامی  باید  دوم  الیه   .)2  m2
بدون  مصالح  اینکه  تضمین  منظور  به  می باشد.  ساعت   2۴ تا   ۶ بین  که 
نماید. تجاوز   3  kg/m2 از  نباید  مصرف  میزان  شوند،  خشک   کشیدگی 
این محصول نباید بر روی سطوح یخزده، در حین یخبندان و دمای باال )دمای 
سطوح باالی 30 درجه( اجرا شود. پوششهای تازه اجرا شده باید تا 3 روز از خشک 
شدن سریع و نیز باران محافظت شود. این محصول دارای مقاومت ذاتی باالیی 
بوده و می تواند توسط رنگ پوشیده شود و یا کاشی و سرامیک پس از 3 روز بر 

روی آن نصب گردد.

سطوح باید صلب، پایدار و عاری از گرد و خاک و ذرات ریز و همچنین خشک یا با رطوبت 
کم باشد. باقی مانده های آب باید حذف شوند. درزه ها، سوراخها و شکافها باید پر شوند. 
گوشه های دیوار و کف باید با مالت به صورت مقعر درآیند تا سطح پیوسته برای دوغاب ایجاد 
می شود. سطوح با حفرات درشت )مانند بلوکهای بتنی سبک( ابتدا باید با یک پوشش 
 ترازکننده نازک از Satex D Spachtel به منظور جلوگیری از کیسه های هوا، بسته شوند.
این محصول ممکن است تنها بر روی سطوحی بکار رود که بدون ترک می مانند. هر گونه 
کار دیگر عالوه بر مرطوب کردن بر روی سطوح جاذب مانند بتن نیاز نیست. پیش تر 

نمایی بستگی به میزان رطوبت سطوح دارد.

2-اختالط1-آماده سازی سطوح

نکات ضروری

3-کاربرد

ضدآب
پودر ضدآب کننده با خاصیت فشار مثبت و منفی مقاوم در برابر آب های اسیدی

◌ مقاومت باال در برابر تجمع سولفات مطابق با ◌ کاربری آسان◌ نفوذپذیری باالی آب حتی در برابر فشار آب
DIN ۴030 )3 mg/lit و ph ۴.۵ بین ۴ تا(

◌  شکل پذیری خوب و مقاوم در برابر یخبندان◌ کاربرد سریع و آسان

رنگ

زمان کار

تعداد پوشش ها

زمان بهرده برداری کامل

خاکستری

حدود 2 ساعت

حداقل 2 الیه

بعد از 3 روز
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ضخامت الیهمواد پایه

زمان گیرشحالل

رنگ

شکل

تا ۵ میلی مترالتکس  

مانند مالت ندارد

سفید

مایع

این محصول قابل استفاده به عنوان افزودنی پالستر، عامل نگه داری برای اکثر مصالح ساختمانی، کار بر روی آجر و قطعات بتنی می باشد.

ویژگیها

افزودنی به عنوان مالت مرمت و تعمیر | آماده سازی پالستر های ضد آب | الیه پرایمر یا نگهدارنده برای مالتهای روی سطوح نرم |آماده سازی قطعات کف شناور

مناطقکاربرد

محصــول SatexLatex در گالن هــای ۵، 10 و 20  لیتــری تــا کمتــر از 10 درجــه نگهــداری می شــود و نســبت بــه یخزدگــی حســاس نمی باشــد. دمــای نگهــداری 
نبایــد از ۴0 درجــه آنهــن بــرای مــدت طوالنــی تجــاوز کنــد. در محیــط خشــک و در بســته بندی اصلــی و دمــای خنــک )زیــر منفــی 10 درجــه نباشــد( تــا حداقــل ۶ 

مــاه قابــل نگــه داری می باشــد. بســته های بــاز بایــد جهــت جلوگیــری از کلوخه شــدن بــه خوبــی پخــش شــوند.

بستهبندیوشرایطنگهداری

دستورالعملکار

محصــول و ســیمان را بــا نســبت 1 بــه 1 مخلــوط کــرده و بــا قلــم مــو بــه طــور 
کامــل بــر روی ســطح بکشــید.
 پالسترهای مقاوم در برابر آب:

مخلــوط خشــکی از ســیمان و ماســه )انــدازه دانــه تــا ۴ میلیمتــر( بــا نســبت 
حجمــی 1 بــه 2 و ســپس اختــالط بــا مایــع اندازه گیــری شــده )بــه نســبت 2 
بــه 1 محصــول و آب( تهیــه کنیــد. پالســتر مقــاوم در برابــر آب قابــل اســتفاده 

با ماله می باشد. هر دو را به صورت خیس داخل پرایمر اجرا کنید.

برای هر نوع کاربردی سطوح باید کامال آماده شوند. سطوح باید عاری از گرد 
و غبار و ذرات ریز باشند. سطوح باید از قبل خیس شونـــد. آب اضافی باید 

 حذف شوند.
 1.افزودنی برای مالتهای تعمیر

یک مخلــوط خشـک از ماســه و سیمـان تهیه شود و سپــس مقدار مایع 
اندازه گیری شده مخلوط شود. ضخــامت الیه تا 10 میلیمتر اســت و نسبت 

 اختالط محصول و آب 1 به 1.۵ است.
2.آماده سازی پالسترهای مقاوم در برابر آب

1-کاربرد

محصول و سیمان را با نسبت حجمی 1 به 1 مخلوط کرده و به طور کامل بر 
روی سطح بکشید.

3- پرایمر برای نگهداری بهتر و مالت بر روی سطوح هموار

2-پرایمر

چسب بتن
مایع افزودنی انواع مالت ها با خاصیت چسبندگی و آب بندی

دمای کاردانسیته

۵ تا 1.0130
درجه سلسیوسکیلوگرم بر سانتی متر مکعب

◌ افزایش مقاومت کششی◌ قالب پذیر بودن◌ افزایش نگهداری

میزان مصرف

مصرف در حدود 0.۶۵ تا 0.9 کیلوگرم بر متر مربع برای هر سانتیمتر ضخامت است.
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مواد پایه

ابزار کارزمان استفادهپــاک کـنـنــدهزمان چسبیدنضخامت الیه

دمای کاردانسیته پس از اختالطدانسیته حجمی رنگ

شکل ماده

 سیمان، مصالح مصنوعی
و سنگدانه

مالهدر حدود ۴.۵ ساعتآب)در صورت تازه بودن(در حدود 3۵ دقیقهحداکثر 10 سانتیمتر

۵ تا 1.۵1.730 خاکستری

سفید
پودر

درجه )هوا و سطح(کیلوگرم بر دسی مترمکعبکیلوگرم بر دسی مترمکعب

این محصول برای پانلهای عایق گرما و بلوک های سبک تهیه شده است. این محصول با آب ترکیب شده و براحتی قابل استفاده می باشد.

ویژگیها

◌  کیفیت باالی چسبندگی◌  زمان زیاد برای استفاده◌  کاربرد آسان

◌ مقاوم در برابر هوازدگی، آب، گرما و یخبندان پس 
از سفت شدن

این محصول جهت چسباندن پانلهای عایق حرارتی و بلوک های اسفنجی در سیستم سازه های سبک می باشد

مناطقکاربرد

محصول SATEX B FIX در کیسه های 2۵ کیلوگرمی موجود است. در شرایط خشک و بسته بندی اصلی تا 12 ماه دوام می آورد.

بستهبندیوشرایطنگهداری

دستورالعملکار

ــود.  ــوط می ش ــر آب مخل ــا ۶.2۵ لیت ــا ۶.0 ت ــول ب ــو از محص ــدار 2۵ کیل مق
ــا زمــان بدســت آمدن یــک مــالت بــدون کلوخــه مخلــوط  ــا آب ت محصــول ب
ــن  ــه نگــردد. ای ــرای مصــرف بیــش از ۴.۵ ســاعت تهی مــی شــود. مــالت ب
ــتفاده  ــه ای اس ــورت نقط ــه ص ــا ب ــق گرم ــای عای ــت پانله ــر پش ــول ب محص

می شــود.

میــزان مصــرف بــه شــرایط ســطح بســتگی دارد و در حــدود ۴-۵ کیلوگــرم بــر 
متــر مربــع بــرای اســتفاده نقطــه ای می باشــد.

ســطوح بایــد صلــب، باربــر، پایــدار ابعــادی و عــاری از گــرد و غبــار، کثیفــی، 
روغــن، گریــس و ذرات ریــز باشــد. ذرات ماســه و ســایر مــوارد مشــابه بایــد 
توســط یــک وســیله مکانیکــی پــاک شــوند و قبــل از اســتفاده محصــول بــا 
Satex TG آماده ســازی گردنــد. بــرای پالســترهای گچــی نیــز بایــد قبــل از 
 Satex اســتفاده محصــول بــا یــک وســیله مکانیکــی ســطوح زبــر گردنــد و بــا

TG پرایمــر شــوند.

2-کاربرد1-آماده سازی سطوح

3-مصرف

چسب بلوک
مالت چسبنده ویژه بلوک های اسفنجی و اسلب های حرارتی
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مواد پایه

ابزار کار  حاللشکل مادهپاک کننده

دمای کارفاصله زمان بین دو مرحلهدانسیته

رنگ

 سیلوکسین با
 مولکول کوچک

دارد  بسیار مایع تینر آ قلم مو و اسپری

۱۰ تا ۳۵ ۴ ۰.۷۹

سفید

 درجه سلسیوسساعت )حداکثر(گرم بر سانتیمتر مکعب )حدودی(

نقــاط مرطــوب، نفــوذ رطوبــت از طریــق دیــوار، شــوره زدن نمــک، شسته شــدن آهــک، خرابــی در اثــر یخبنــدان، رشــد خــزه و آلودگی هــای ســاختمانی دلیــل اصلــی 
ــا مــواد دافــع آب ماننــد ســیالن، سیلوکســین و یــا رزینهــای  ــاران را می تــوان ب نفــوذ رطوبــت هســتند. نفــوذ رطوبــت بــه مصالــح ســاختمانی ناشــی از حرکــت ب
آکریلیــک کــه تــا اعمــاق مصالــح ســاختمانی نفــوذ می کننــد و بــا واکنــش خــود آنهــا را بــه طــور دائمــی می بندنــد. ایــن محصــول یــک عامــل اشــباع آبگریــز، 

بی رنــگ و بــا حــالل بــر پایــه سیلوکســین بــا خــواص زیــر اســت کــه بــرای عملکــرد و دوام آن مهــم می باشــند:
• وزن مولکولی کم و بنابراین قدرت نفوذ باال در سطوح

• مناسب برای سطوح با آلکالین زیاد
• توسعه سریع در دفع آب و بنابراین عایق شدن سریع در برابر جریان باران

بــه دلیــل جــذب مویینگــی، Satex S توســط مصالــح ســاختمانی جــذب شــده و تحــت تاثیــر رطوبــت هــوا داخــل مــواد ایجــاد دافــع آب و ســیلیکون بــدون بســتن 
ــد. ــا را می کن مویرگ ه

ویژگیها

این محصول در موارد زیر مناسب می باشد:
• برای محافظت نمای خارجی و دیگر سطوح قائم یا مایل در برابر نفوذ رطوبت

• برای پرداخت المانهای بتنی به منظور ایجاد یک محافظ در برابر شوره های آهکی ناشی از تاثیر باران و رطوبت

مناطقکاربرد

محصــول Satex S در گالــن هــای ۵ و 20 موجــود اســت )حجــم خالــص(. در محیــط خشــک و خنــک )کمتــر از 30 درجــه( و در بســته بندی اصلــی عایــق تــا 
ــل نگــه داری می باشــد. ــاه قاب حداقــل 12 م

ــا یــک قلم مــوی  ــوان از رنگ کــردن ب ــرای ســطوح کوچــک می ت ــا اشــباع ســطوح اجــرا می کنیــم. ب ــا اســتفاده از اســپری ت ــه صــورت رقیق نشــده ب محصــول را ب
ســفید نــرم و یــا قلم مــوی زبــر اســتفاده کــرد. یــک غرقاب ســازی بایــد صــورت پذیــرد. بــرای ســطوح بــا جــذب بــاال دو یــا ســه مرحلــه کار نیــاز اســت. ســطوح 
بــا جــذب کــم را تنهــا یکبــار پرداخــت کنیــد. بــرای ســطوح خیلــی متراکــم بهتــر اســت تــا ســطح اشــباع تــازه را بــا حاللهــا شستشــو دهیــم )مثــال تینــر T(. ایــن 

مســاله هــر گونــه اجــزا فعــال زیــادی را از ســطح پــاک کــرده و آنهــا را بــه ســطوح بــا جــذب بیشــتر ماننــد درزه هــای مــالت منتقــل می کنــد.
هــوای گــرم و ســطوح خشــک عمــق نفــوذ را تقویــت می کننــد. بعــد از حــدود 2۴ ســاعت اشــباع کننده های آبگریــز بــا محصــول را می تــوان بــا رنگهــای بــا حــالل 

و یــا حمل کننــده آب رنــگ کــرد.

بستهبندیوشرایطنگهداری

دستورالعملکار

مایع محافظ  نما
آب گریز کننده نمای خارجی ساختمان ها
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مواد پایه

دمای کاربردیابزار کارمیزان مصرف

زمان تردد و دوغاب ریزیپــاک کـنـنــده

دوره کارایی زمان گیراییدانسیته حجمی نسبت اختالط

رنگ

 سیمان، مواد رنگ دانه،
 افزودنی ها، مصالح

دانه ای

باالی C°۵با استفاده از ماله۱۰۰-۳۰۰ گرم بر متر مربع بسته به سطح مورد نظر

۲۴ ساعتآب

1 تا ۱.۲۵۲۴2 ۶.۸ تا ۷.۲

سفید

رنگی

ساعت برای درزهای تا ۶ میلیمترساعت در دمای باالی C°۲۰کیلوگرم بر دسی مترمکعب لیتر آب برای یک کیسه ۲۰ کیلوگرمی

ایــن محصــول یــک دوغــاب درجــه یــک بــر پایــه ســیمان بــرای درزهــای بیــن کاشــی هــای ســرامیکی اســت کــه توســط پالســتیک بهینــه ســازی شــده اســت 
همچنیــن توســط افزودنیهــا و رنگدانــه هــای بــا کیفیــت بــاال پــر شــده اســت پــس از آزمایــش کــردن بــا آب، مــالت پیوســتگی مالیمــی در طــول زمــان کار نشــان 

میدهــد.

ویژگیها

◌ اجرای آسان، بسیار خوب می چسبد و بدون هیچ شکافی سفت می گردد، ماده ای برای مفاصل کاشی های حاوی سیمان و سرامیک است، )بعد از مخلوط 
شدن با آب، آماده استفاده می باشد(

◌ بین کاشی های سرامیکی دیوار و کف، موزاییک، سنگ های مصنوعی و طبیعی، موزاییک های شیشه ای

◌ برای محیط های داخلی و خارجی

◌ برای نواحی مرطوب، بالکن ها، تراس ها، استخرهای شنا و کف های حرارتی

مناطقکاربرد

Sate Fuge No در کیسه های ۴ و 2۵ کیلوگرمی، در شرایط خشک و بسته بندی اصلی تا ۱۲ ماه دوام می آورد

بستهبندیوشرایطنگهداری

دستورالعملکار

ــس  ــه میک ــاره ۲ دقیق ــتراحت دوب ــه اس ــود ۲ دقیق ــس میش ــه میک ۱۰ دقیق
مــی شــود.

دوغــاب را بــا مقــدار توضیــح داده شــده آب ترکیــب نماییــد، پــس از 
خشــک کــردن کامــل مــواد چســبنده بــه بســتر ضخیــم یــا نــازک، دوغــاب را 
بریزید،دوغــاب را بــر روی ســطوح بــا دماهــای مختلــف نریزیــد )مثــل لولــه 
هــای آب داغ، گرمایــش از کــف، یــا محــل تابــش آفتاب(،دوغــاب را بــر روی 
کاشــی هــای بــا تخلخــل مختلــف نریزیــد، ســطوح بــزرگ بایــد بــه صــورت 
بخشــی ، نــه یکبــاره دوغــاب ریــزی شــوند،دوغاب را فقــط بیــن کاشــی هــای 
ــتومر  ــر االس ــاالت از درزگی ــاط و اتص ــای انبس ــرای درزه ــد، ب ــالم بریزی س
ــه  ــد. ب ــل آوری نمایی ــا آب عم ــاب ب ــرد دوغ ــس از کارب ــد، پ ــتفاده نمایی اس
دالیــل مختلــف مربــوط بــه اقســام گســترده کاشــیها و ســنگ هــا و بــه دلیــل 
شــرایط گســترده محلــی، بــه عبــارت دیگــر عــدم یکنواختــی زبــر ســازی در 
ــگ یکدســت  ــی ایجــاد یــک رن ــه گارانت ــادر ب ــف، ســاتکس ق جاهــای مختل
نمــی باشــد. هنگامــی کــه چســب هــای کاشــی ســخت شــدند، درزهــا را تــا 
یــک عمــق کافــی خــراش داده و یــک ســطح تمیــز ایجــاد نماییــد، ســطوح 

جــاذب بایــد قبــال بــا آب بــه طــور کامــل مرطــوب شــده باشــند.

میــزان مــالت نبایــد از مصــرف ۱ تــا ۲ ســاعت تجــاوز نمایــد، مقــدار کل مــورد 
نیــاز بــرای یــک ســطح را جهــت جلوگیــری از درصــد هــای اختــالط مختلــف 
ــرای  ــتیکی )ب ــیله الس ــک وس ــا ی ــالت را ب ــد. م ــاده نمایی ــده آم ــک وع در ی
دیوارهــا( و یــک مالــه دوغــاب )بــرای کفهــا( بــر روی درزهــا بــه صــورت افقــی 
یــا عمــودی بکشــید پــس از دقایــق کمــی مقــداری از دوغــاب را بــه منظــور 
تــراز کــردن ســطح بــر روی نقــاط ناهمــوار بریزیــد باقــی مانــده هــا را از روی 
 Sate FugeN ــا ــا اتصــاالت را ب ســطح پــاک نماییــد، درزهــای انبســاط و ی
ــده هــای دوغــاب رنــگ پریــده شــدند و  پــر نکنیــد، هنگامــی کــه باقــی مان
شــروع بــه خشــک شــدن نمودنــد )حــدود ۱۵ تــا ۳۰ دقیقــه(، كل ســطح را بــا 
یــک اســفنج مرطــوب پــاک نماییــد. در مــورد دوغــاب ریــزی ســنگها، خشــک 
شــدن طوالنــی تــر اســت، پــس از ۱۴ روز میتوانیــد از تمیزکننــده هــای خانگــی 

اســتفاده نماییــد

دوغــاب Sate Fuge N تنهــا بــا رنگدانــه هــای زودگیــر ســیمانی رنــگ مــی 
شــوند. ایــن رونــد اختــالط ویــژه در کارخانــه و کاربــرد صحیــح باعــث ایجــاد 

یــک رنــگ یــک دســت

2- طريقه اختالط۱-ویژگی مهم اجرایی

۴-اجرا3-نکات مهم در اجرا

پودر بندکشی
مواد پرکننده مفاصل کاشی پودر بندکشی )0-۴ میلی متر( 
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دانسیته حجمیمواد پایه دمای کاربردی رنگ
 سیمان، پلیمرها، پرکننده های

۱.۶۵پرداخت شده با کیفیت باال

۶

۵ تا ۳۵ خاکستری

گرم بر سانتیمتر مکعب )حدود(

میلیمتر حداکثر
شکل ماده

ضخامت کاربردیپــاک کـنـنــده

پودری

آب )هنگام تازگی(

درجه سانتی گراد

◌ دارای کیفیت چسبندگی باال برای دیوارها ، کف و دارای استحکام زیاد
◌ مناسب برای جاهای خشک و مقاوم در برابر آب و هوای گرم و خشک و مرطوب است

ویژگیها

بر روی مالت ها برای چسباندن سرامیک دیوار و کف و کاشی کاری برای محیط های درونی

مناطقکاربرد

Sate Fix N در کیسه های کاغذی ۲۵ کیلوگرمی موجود است و در شرایط خشک و بسته بندی اصلی تا ۱۲ ماه دوام می آورد

بستهبندیوشرایطنگهداری

دستورالعملکار

ــه میکــس  ــاره ۲ دقیق ــه اســتراحت دوب ــه میکــس می شــود ۲ دقیق ۱۰ دقیق
می شــود

ــد مــواد  ــه شــکاف دار اجــرا کنی ــا اســتفاده از مال محصــول Sate Fix N را ب
بایــد روی الیــه ای از مــالت قــرار گیرنــد بــرای شــرایط آب و هوایــی بســیار 

گــرم و بســیار ســرد نبایــد اســتفاده شــود

ــی  ــس برق ــط میک ــر آب توس ــا ۷.۲ لیت ــا ۶.۷۵ ت ــی ب ــا آرام Sate Fix N ب
ــرده  ــا ک ــود ره ــال خ ــه ح ــه ب ــوط را ۳۰ ثانی ــپس مخل ــده و س ــوط ش مخل
ســپس دوبــاره میکــس می کنیــم مــالت را بــرای اســتفاده بیــش از ۴ 

ــم ــاده نکنی ــاعت آم س

ســطوح بایــد صلــب، پایــدار و عــاری از گــرد و خــاک، آلودگــی، نفــت، گریــس 
ــور  ــه ط ــد ب ــره بای ــوم و غی ــس، م ــای گری ــد باقی مانده ه ــز باش و ذرات ری

کامــل زدوده شــوند

2- طريقه اختالط۱-آماده سازی سطوح

۴-اختالط3-کاربرد

چسب کاشی نرمال مخصوص کف

 جدول میزان

8 میلی متر۶ میلی متر۴ میلی مترضخامت شیار

۳.۱ کیلوگرم بر متر مربع۲.۷ کیلوگرم بر متر مربع۱.۷ کیلوگرم بر متر مربعمیزان مصراف

WWW.SATEXPLUS.COM
INFO@SATEXPLUS.COM
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پــاک کـنـنــدهدمای کاربردینوعمواد پایه رنگدانسیته
 سیمان، مواد شیمیایی مخصوص

آباز 5 تا 30پودرو پرکننده ها
درجه سلسیوس

خاکستری۱.۳
کیلوگرم بر دسی متر مکعب

ســاتکس آر هــاش آمــاده اســتفاده ســریع ســیمان اســت کــه ترکیبــی از مــواد افزودنــی شــیمیایی و ســیمان اســت. فرآینــد تنظیــم خیلــی ســریع شــروع می شــود 
فقــط پــس از اتصــال بــه آب، عایق بنــدی عالــی را قــادر می ســازد. حــاوی کلریــد، اتصــاالت آهــن صدمــه دیــده و چســبندگی بســیار خوبــی دارد. نقــاط قــوت بــاال 
در مرحلــه اول و آخــر. ایــن مــاده پــس از خشــک شــدن و ســخت شــدن کامــل، در برابــر نفوذ پذیــری در برابــر آب و در برابــر ســرما مقــاوم اســت ، پوســیدگی 

نــدارد و کاهــش نمی یابــد. بــا افــزودن ســیمان پرتلنــد می تــوان زمــان کار را طوالنــی کــرد.

ویژگیها

ســاتکس آر هــاش بــرای ضــد آب بــودن اتصــاالت ، ترک هــا و اتصــاالت در معــرض فشــار آب در حیــن اســتفاده یــا زیــر اســتفاده می شــود. در نتیجــه ویژگی هــای 
ــرای  ــن مــاده ب ــد. ای ــوان کوبی ــن رو می ت ــا نقــاط ورودی آب در بتــن ، پیــچ و سنگ تراشــی از ای ــل اتصــاالت ، ترک هــا ی ــی از قبی ــز آن ، حفره های ســریع و آبگری
ــرای آب بنــدی نشــت های کوچــک در  ــه عنــوان مــالت پر کننــده در حیــن کار تزریــق اســتفاده می شــود .ســاتکس آر هــاش همچنیــن ب تولیــد مــواد پر کننــده و ب

ــود. ــتفاده می ش ــا اس زیرزمین ه

مناطقکاربرد

ساتکس آرهاش در سطل 10 کیلوگرمی موجود است. در 12 ماه قابل نگهداری و بسته بندی شده اصلی است.

بستهبندیوشرایطنگهداری

دستورالعملکار
زیرزمیــن بایــد تمیــز و ســالم باشــد و قبــل از اســتفاده بایــد از قبــل خیــس شــود. ســازندهای ترکــی کــه خیلــی باریــک یــا کــم عمــق هســتند بایــد قبــل از اســتفاده 
تمدیــد شــوند. ســاتکس آرهــاش را در دســتان خــود قــرار داده و در قســمت آســیب دیــده بمالیــد و محکــم فشــار دهیــد تــا نشــت را قطــع کنیــد. بایــد از آفتــاب و 

یخ زدگــی بعــد از اســتفاده محافظــت شــود. محصــول را در مکان هــای مرطــوب رهــا نکنیــد.

ساتکس آر هاش
پودر آنی گیر جهت مسدود کردن نشتی فعال آب
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نوعمواد پایه دانسیته
اتیل سیانواکریالت

مایع 10
گرم بر سانتی متر مربع

قــدرت چســبندگی بــاال و مناســب بــرای اســتفاده در ســطوح عمــودی چــرا کــه چکــه نکــرده و حبابــی ایجــاد نمیگــردد. بــه خصــوص بــرای اتصــال مــوادی کــه دارای 
ماهیــت و ســطوح متخلخــل یــا ناهمــوار میباشــند و همچنیــن در هنــگام چســبیدن باعــث افزایــش مقاومــت چســبندگی مــی گــردد کــه مانــع از جــذب چســب 
توســط ســطح مــی شــود. کاربــرد: مناســب بــرای اتصــال طیفــی گســترده از مــواد، از جملــه ســطوح اســیدی و برخــی از مــواد بــا ســاختار متخلخــل کــه مــورد نظــر 
بســیاری از کاربــران اســت. مناســب بــرای MDF ، نئوپــان، ســرامیک، آهــن، الســتیک، اکثــر پالســتیکها، چــرم و ســایر زیــر ســاختهای معمــول بــه ویــژه بــرای 
مصــارف کاربــردی کــه در اتصــال آنهــا بــه ســرعت باالیــی احتیــاج داریــم. از آنجــا کــه ســات فیکــس دارای درجــه ای از قابلیــت پــر کــردن شــکاف اســت، بــه طــور 

کلــی توصیــه مــی گــردد کــه بــرای اتصــال قطعــات نزدیــک و نســبتا صــاف و حتــی ســطوح نیــز از آن اســتفاده شــود. 

ویژگیها

انجــام کلیــه امــور درزگیــری از جملــه درزگیــری دور درب و پنجــره هــا، آب بنــدی ســرویس هــای بهداشــتی و حمــام ، اتصــال ســطوح بــه یکدیگــر طریقــه مصــرف: 
دمــای محیــط و ســطح مــورد نظــر بایــد بیــن 5 الــى 40 درجــه ســانتیگراد باشد.ســطح مــورد نظــر بایــد تمیــز و خشــک و فاقــد هــر گونــه لکــه و چربــی باشــد توجــه 

ایــن درز گیــر اســیدی اســت بنابریــن نبایــد بــرای درزگیــری و چســباندن آینــه و ســطوح فلــزی حســاس اســتفاده کــرد 

کـــــــاربرد

حداکثــر دمــای نگهــداری 25 درجــه ســانتی گــراد اســت. مــدت زمــان مانــدگاری در دمــای توصیــه شــده )بــاز نشــده( 12 مــاه اســت ظــروف HDPE مانــع کاملــی 
را ارائــه نمــی دهنــد ، محصــول را از ســایر مــواد شــیمیایی و منابــع رطوبــت نگهــداری کنیــد. قــرار گرفتــن در معــرض نــور شــدید باعــث تغییــر رنــگ محصــوالت 

مــی شــود.

بستهبندیوشرایطنگهداری

دستورالعملکار
ســطوح بایــد ترجيحــا صــاف باشــند و یــک محــل اتصــال مناســب داشــته باشــند. یــک قطــره را روی یکــی از ســطوح ریختــه و اســپری حــاوی مــواد فعــال کننــده 

را بــه ســطح دیگــر اســپری کنیــد و بــه مــدت یــک دقیقــه فشــار دهیــد. 

سات فیکس
.مایع چسب و فعال کننده سیانوی اکریالت با ویسکوزیته باال است


