ABA – TA11
چسب کاشی پودری ویژه
چسب کاشی پودری  ،ABA – TA11یک چسب کاشی بر پایه
سیمان همراه با انواع افزودنی معدنی و پلیمری آببند و چسبنده،
مناسب نصب انواع سنگ ،سرامیک ،کاشی و موزاییک میباشد.
کاربردها
چسب کاشی پودری  ،ABA – TA11در موارد که نیاز به یک
چسب کاشی با خواص آببندی و چسبندگی مناسب برای نصب انواع
سنگ ،سرامیک ،کاشی و موزاییک سطوح افقی و قائم بر روی بتن،
سنگ ،گچ ،کاشی ،و غیره میباشد ،استفاده میگردد.

ویژگیهای فنی
نوع محصول :پودر
رنگ :خاکستری  /سفید
رنگ مالت :خاکستری  /سفید
آب مصرفی 18/5 :تا  20درصد
جرم مخصوص مالت (2/1 :)kg/L
میزان مصرف پودر ( 3 :)kg/m2تا 5
مقاومت چسبندگی کششی (:)EN 1348

بیش از 1/25 MPa

روش مصرف
ابتدا سطح زیر کار صاف و در صورت نیاز زنجاب و کامال تمیز گردد و
آب اضافی خارج گردد تا اتصال مناسب بین چسب و سطح زیر کار
حاصل شود .برای صاف کردن سطح زیر کار ،میتوان از مالتهای
ترمیمی  ABA – RM20یا  ABA – RM40استفاده نمود.
 25کیلوگرم پودر بهتدریج به  4/6تا  5لیتر ( 18/5تا  20درصد) آب
اضافه و  2تا  3دقیقه ترجیحا با همزن با سرعت کم هم زده شود .در
دمای  20درجه ،تا  60دقیقه کارایی مناسبی دارد .ساخت چسب
بسیار سفت و یا بسیار روان ،نمیتواند باعث چسبندگی مناسب شده
و یا وزن قطعه را تحمل کند.
چسب آماده شده با ماله یا کاردک دندهدار و یا گاهی بصورت لقمهای
قابل اجرا میباشد .هنگام نصب ،کاشی ،سرامیک و یا سنگ با فشار و
ترجیحا حرکت کشویی در محل قرار داده شود .برای نصب قطعات
بزرگ در سطوح دیوار ،به علت سنگینی قطعات و جذب کم ،عملیات
نصب در چند مرحله و در فواصل زمانی مناسب انجام شود.
دمای محل اجرا باالتر از  10درجه سانتیگراد باشد.
بندکشی ترجیحا از حدود  24ساعت تا  3روز پس از گیرش چسب،
بسته به ابعاد قطعات ،آغاز گردد.
نحوه نگهداری
در محل خشک ،سرپوشیده و دور از تابش مستقیم نور آفتاب
نگهداری گردد.
تحت شرایط صحیح نگهداری ،تا  6ماه پس از تولید قابل مصرف می
باشد.
بسته بندی
کیسه  25کیلوگرمی
پشتیبانی فنی
شرکت آرا بتن اروند ،در صورت نیاز آماده ارائه خدمات فنی مرتبط
در کارگاه میباشد.
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