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ADHESIVES
چــسبپـــودریهـا

)V-Normal(چسبپودریپرسالن
)V-Plus(چسبپودریپرسالناسلب

)V-Pool(چسبپودریمخصوصاستخر

EMULSION 
RESIN

رزینامولسیونی

)V-Nitro(چسببتنآببندی

DOUGH
ADHESIVE

چــسبخمیـــری

)V-Carbon(چسبخمیری-مخصوصکاشی

BINDING 
MATERIALS

موادبندکشی

)V-Color(پودربندکشیباخاصيتانعطافپذيریباال

PRODUCTS





طریقـــه مصــــرف:

هـرپاکـت25کیلوـییازچسـبکاشـیپرسـالنووپـو
بایـدبـا7الـی8لیتـرآبتوسـطهمـزنبرـقیمخلـوط
گـردد.پـودررابـهآرامـیبـهآباضافـهکنیـدومخلـوط
بـه تـامالـتییکنواخـتوهمگـنحاصـلشـود. کنیـد
مـدت5دقیقـهبـهمـالتفرصـتاسـتراحتبدهیـدو
پـسازکمـیاختـالط،مالتآمادهاسـتفادهمیباشـد.با
اسـتفادهازکاردکدندانهداروباایجادشـیارهایموازی،
چسبرارویسطحموردنظراعمالنماییدوحداکثردر

مـدتزمـان20دقیقـهکاشـیرانصـبنماییـد.
توجهداشـتهباشـیدپسازاختالطآبوچسـب،مالت

حداکثرتا1سـاعتمورداسـتفادهقراربگیرد.

مقدار مصرف:  

بسـتهبـهنـوعسـطحزیـرکارومیـزانهمـواربـودنآن،
هر8تا۹کیلوگرمازچسـبسـرامیکوکاشـیپرسـالن

ووپـوبـرایپوشـشیـکمتـرمربعمـوردنیازاسـت.

مـــوارد استفــــاده:

چسبکاشیوچسبسرامیکپودریقابلیتاستفاده
درنصـبانـواعسـرامیکوکاشـی،کـفپـوشفضاهای
خشـکومرطـوبدرداخـلوخـارجسـاختمانهـا،انـواع
دیوارهاـییکـهمصالـحمختلـفسـیمان،آجـروبتـن
سـاختهشـدهانـد،انـواعمحصوالـتیکـهبرپایهپرسـالن
سـنگهای نصـب بـرای وهمچنیـن گرانیـت هسـتند،
آنتیـکطبیعـیوغیـرطبیعـیبـهویـژهدرمکانهاـیی
ماننـدسـازههایاسـتخرکـهدربرابـرنفـوذرطوبـتقـرار

دارنـد،رادارامـیباشـد.

مشخصات فنی:

ظاهرمحصول:پودرسفید	
بستهبندی:کيسه25کيلوگرمی	
نسبتمخلوط:25کیلوگرمپودردرحدود8ليترآب	
ميزانمصرف:8تا۹کیلوگرمبرمترمربع	
مدتقابلاستفادهبعدازترکيبباآب:1ساعت	
دمایمحيطدرهنگاماجرا:5+تا40+	
زمانبهرهبرداریواجرایبندکشی:24تا48ساعت	
ضخامتقابلاجرا:2تا5ميليمتر	
مدتزمانتنظیموجابجايیکاشی:20دقيقه	

چسب پودری پرسالن 
V-Normal : نام اختصاری

درگذشـتهازروشهاـییماننـددوغـابیـا
انـواع نصـب بـرای ماسـه و مـالتسـیمان
امـروزه اسـت. شـده اسـتفاده کاشـیها
انـواعچسـبکاشـیوچسـبسـرامیکبـا
فرموالسـیونهـایمختلـفواردبـازارشـده
انـدکهجایگزینچسـبهایکاشـیقدیمی
شـدهومشـکالتآنهـارابـرطرفنمـودهاند.
)V-Normal( ووپـو پرسـالن پـودری چسـب
برپایهسیمانتقویتشدهباپلیمرساخته
شـدهاسـتکهقدرتچسـبندگیبسیارباال
ونیـزقابلیـتاسـتفادهدرزیرسـاختهای
مختلـفرادارد.ایـنمحصولتنهـاباافزودن
آبآمـادهمیشـودوایـنویژـگیراداردکـه
پـسازخشـکشـدنمسـتحکمبـودهودر

برابـرنفـوذآبمقاومـتباالـییدارد.
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در حـال حاضـر سـرامیک هـای اسـلب جایـگاه ویـژه ای در بـازار دارنـد و نصـب ایـن ابعـاد نیازمنـد ترکیبـات 
ویژه ای در بین نصابان سـرامیک های سـایز بزرگ دارد . چسـب پودری پرسـان اسـلب ووپو )V-Plus(  بر 
پایه سـیمان تقویت شـده با پلیمر  سـاخته شـده اسـت که  قدرت چسـبندگی بسـیار باال و نیز قابلیت 
اسـتفاده در زیرسـاخت های مختلـف را دارد. ایـن محصـول در واقـع چسـب پـودری پرسـان بر پایه ترکیب 

بـا چسـب بتـن اسـت کـه کشـندگی باالـیی را نیز به چسـب میدهد .

چسب پودری پرسالن اسلب 
V-Plus: نام اختصاری

طریقـــه مصــــرف:

هـرپاکـت25کیلوـییازچسـبپرسـالناسـلبووپـو
بایـدبـا8الـی۹لیتـرآبتوسـطهمـزنبرـقیمخلـوط
گـردد.پـودررابـهآرامـیبـهآباضافـهکنیـدومخلـوط
بـه کنیـدتـامالـتییکنواخـتوهمگـنحاصـلشـود.
مـدت5دقیقـهبـهمـالتفرصـتاسـتراحتبدهیـدو
پـسازکمـیاختـالط،مالتآمادهاسـتفادهمیباشـد.با
اسـتفادهازکاردکدندانهداروباایجادشـیارهایموازی،
چسبرارویسطحموردنظراعمالنماییدوحداکثردر

مـدتزمـان20دقیقـهکاشـیرانصـبنماییـد.
توجهداشـتهباشـیدپسازاختالطآبوچسـب،مالت

حداکثرتا1سـاعتمورداسـتفادهقراربگیرد.

مقدار مصرف:

بـودن همـوار میـزان و کار زیـر نـوعسـطح بـه بسـته
آن،هـر8الـی۹کیلوگـرمازچسـبسـرامیکوکاشـی
پرسـالناسـلبووپـوبـرایپوشـشیـکمترمربـعمورد

نیـازاسـت.

مـــوارد استفــــاده:

چسبکاشیوچسبسرامیکپودریقابلیتاستفاده
درنصـبانـواعسـرامیکوکاشـی،کـفپـوشفضاهای
خشـکومرطـوبدرداخـلوخـارجسـاختمانهـا،انـواع
دیوارهاـییکـهمصالـحمختلـفسـیمان،آجـروبتـن
سـاختهشـدهانـد،انـواعمحصوالـتیکـهبرپایهپرسـالن
نصـبسـنگهای بـرای وهمچنیـن گرانیـت هسـتند،
آنتیـکطبیعـیوغیـرطبیعـیبـهویـژهدرمکانهاـیی
ماننـدسـازههایاسـتخرکـهدربرابـرنفـوذرطوبـتقـرار

دارنـد،رادارامـیباشـد.

مشخصات فنی:

ظاهرمحصول:پودرسفید	
بستهبندی:کيسه25کيلوگرمی	
نسبتمخلوط:25کیلوگرمپودردرحدود8ليترآب	
ميزانمصرف:8الی۹کیلوگرمبرمترمربع	
مدتقابلاستفادهبعدازترکيبباآب:1ساعت	
دمایمحيطدرهنگاماجرا:5+تا40+	
زمانبهرهبرداریواجرایبندکشی:24تا48ساعت	
ضخامتقابلاجرا:2تا5ميليمتر	
مدتزمانتنظیموجابجايیکاشی:20دقيقه	



طریقـــه مصــــرف:

هـرپاکـت25کیلوـییازچسـبمخصوصاسـتخرباید
بـا7الـی8لیتـرآبتوسـطهمـزنبرـقیمخلـوطگـردد.
پـودررابـهآرامـیبـهآباضافـهکنیـدومخلـوطکنیـد
تـامالـتییکنواخـتوهمگـنحاصـلشـود.بـهمـدت10
دقیقهبهمالتفرصتاستراحتبدهیدوپسازکمی
اختـالط،مـالتآمـادهاسـتفادهمـیباشـد.بـااسـتفادهاز
کاردکدندانـهداروبـاایجـادشـیارهایمـوازی،چسـبرا
رویسـطحمـوردنظـراعمـالنماییـدوحداکثـردرمـدت

زمـان45دقیقـهکاشـیرانصـبنماییـد.

مقدار مصرف: 

بسـتهبـهنـوعسـطحزیـرکارومیـزانهمـواربـودنآن،
هـر8الـی۹کیلوگـرمازچسـبمخصـوصاسـتخربـرای

پوشـشیـکمتـرمربـعمـوردنیـازاسـت.

مـــوارد استفــــاده:

شيشـه موزاییـک انـواع نصـب بـرای محصـول ايـن از
ای،کاشـیپرسـالن،سـنگمرمـر،انـواعسـنگطبيعـی،
گرانيت،کاشـیهایمينياتوریواسـتخریاسـتفادهمی
شـود.خاصيتاسـتفادهازاينچسـب،خشـکشدندير
هنـگاممـیباشـدوبسـيارراحـتوسـريعقابـلاجـرامی

باشد.

مشخصات فنی:

ظاهرمحصول:پودرسفید	
بستهبندی:کيسه25کيلوگرمی	
نسبتمخلوط:25کیلوگرمپودردر7تا8ليترآب	
مدتقابلاستفادهبعدازترکيبباآب:4ساعت	
دمایمحيطدرهنگاماجرا:5+تا35+	
مقاومتدربرابرشوکهایحرارتی:30-تا70+	
اجرايبندکشی:24-48ساعت	
ضخامتقابلاجرا:2تا10ميليمتر	
مدتزمانتنظیموجابجايیکاشی:45دقيقه	

چسـبکاشـیوسـرامیکتکجزئیپايهسـيمانیباکيفيتبسـیارباالییازافزودنیهایشـيميايیو
فيبر،جهتباالبردنخاصيتچسـبندگیوانعطافپذيریدرآناسـتفادهمیشـود.ايننوعچسـب
بـراینواحـیمرطـوبماننـداسـتخروجکـوزی،سـوناوکارواشبـاانعطـافپذيـریبـاالمناسـبمـی
باشـد.ازاينمحصولبراینصبانواعموزاییکشيشـهای،کاشـیپرسـالن،سـنگمرمر،انواعسـنگ
طبيعی،گرانيت،کاشیهایمينياتوریواستخریاستفادهمیشود.خاصيتاستفادهازاينچسب،

خشـکشـدنديرهنگاممیباشـدوبسـيارراحتوسـريعقابلاجرامیباشـد.

چسب پودری استخر 
V-Pool :نام اختصاری
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طریقـــه مصــــرف:

سـطحزیـرکاشـیمیبایسـتتمیـزوخشـکباشـدوبـه
صـورتآزادوفاقـدهرگونـهچرـبیوگـردوغبـارباشـد.
کـه طـوری دهیـد قـرار سـطح روی مالـه بـا را چسـب
ضخامـتآنبایـدبیـن3تـا4میلـیمترباشـد.حداکثر
10دقیقـهپـسازاسـتفادهازچسـب،سـنگبایـدروی

سـطحآناعمـالشـود.

مقدار مصرف:

بسـتهبـهنـوعسـطحزیـرکارومیـزانهمـواربـودنآن،
هر4یا5کیلوگرمازچسـبکاشـیووپوبرایپوشـش

یـکمتـرمربعمـوردنیازاسـت.

مـــوارد استفــــاده:

چسـبخمیـریکاشـیقابلیـتاسـتفادهدرنصـبانـواع
کاشـی،بـررویانـواعدیوارهاـییکـهمصالـحمختلـف

سـیمان،آجـروبتـنسـاختهشـدهانـد.

مشخصات فنی:

ظاهرمحصول:خمیرسفید	
بستهبندی:گالن12.5کيلوگرمی	
ميزانمصرف:4تا5کیلوگرمبرمترمربع	
دمایمحيطدرهنگاماجرا:5+تا35+	
ضخامتقابلاجرا:2تا6میلیمتر	
اجرايبندکشی:24-48ساعت	
مدتزمانتنظیموجابجايیکاشی:10دقيقه	

ایـننـوعچسـب،قابـلاسـتفادهبـرایسـنگهایشـنی،
سفال،کاشیلعابدار،پرسالن،سنگهایطبیعی،دیواره
هایچوبی،سـرامیکهایقدیمیونواحیرنگشـدهمی
باشـد.ایـنمـادهبـااسـتفادهازپلیمرهـایمناسـببـرای
چسـبادنکاشـیقابـلمصـرفمـیباشـد.ایـنمحصـول
بـرایبازسـازیکاشـیهـامناسـب،انعطـافپذیـریفـوق
العـادهودرمقابـلرطوبـتوشـوکحرارـتیمقـاوممـی
باشـد.درمکانهـایبازسـازیوتعمیراـتیاجـرایسـریعو

آسـانرابـهمـامـیدهـد.

چسب خمیری - مخصوص کاشی 
V-Carbon : نام اختصاری



چسب بتن 
V-Nitro : نام اختصاری

طریقـــه مصــــرف:

بطورکلیچسـببتنبعنوانیککاتالیزگردرترکیبات
اثـر تنهاـیی بـه خـود ی یعـن میباشـد ومالـتی چسـبی
مسـتقیمنـداردودرکنـاردیگـرمـادهاثـربخشـیبهتری
دارد.دراستفادهازچسبهایپودری،مالتیادوغاب
وآببنـدیکـردنسـطوحبـکارمیـرودکـهدرترکیـببـا
مـواددیگـرتقریبـابـانسـبت20%بـامـادهاصلیترکیب

میگردد

مقدار مصرف:

بطـورکلـیمصـرفچسـببتـن،بهمیزان5الـی20%از
وزنترکیبمالتییاچسـبیاسـتفادهمیشـود.

مـــوارد استفــــاده:

درمـکانهاـییکـهنیـازبـهمقاومـتدربرابـرآب،مـواد
شـیمیاییوسـایشباشـدبـهکارمـیرود.بـهعنـوان
مثال:مصرفدراستخرها،کارخانههایلبنیات،صنایع
غذاـیی،کشـتارگاهوغیـره.همچنیـنممکـناسـتبرای
بهبـودخصوصیـاتمالتهـایسـیمانیبراینصبکاشـی
یـااضافـهشـدنبـهدوغـابوچسـبهایپایهسـیمانی
بـهکارمـیرود.زماـنیکـهبـهعنـوانیـکافزودـنیبـه
همـراهچسـبهـایپودریمصرفمیشـودباعثایجاد

انعطـافمیگـردد.
طورکلیموارداستفادهچسببتن،افزایشچسبندگی،
بهبـودانعطـافپذیـری،مقاومـتشـیمیایی،پایـداریدر
برابـرضربـهوتغییـراتدما،آببندیباصرفهمیباشـد.

مشخصات فنی:

ظاهرمحصول:مایعسفید	
بستهبندی:۹لیترمایع	
ميزانمصرف:1لیتربرمترمربع	
ضخامتاجزاء:2تا3میلیمتر	
مقاومتدربرابرشوکهایحرارتی:باال	
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چسـببتـندرترکیـببـابتـنومـالتهـایسـاخته
شـدهازجملـهسـیمانوآهـکموجـبافزایشمقاومت
کششـیوجلوگیـریازایجـادتـرکدرمـالتمـیشـود.
چسـببتنموجبافزایشمقاومتخمشـیومقاومت
سایشـی،کاهـشنفـوذآبومـوادشـیمیاییوتأثیـر
چشـمگیـریدرمقابـلیخبنـدانویـخزدنبتـنومـالت
افزایـش در گیـری چشـم تأثیـر افرودـنی، ایـن دارد.
مقاومـتمحصـوالتسـیمانیدرمحیـطهـایقلیاـئیو

درمناطـقشـدیدمرطـوبدارد.
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افـزودن بـرپایـهسـیمانو پـودربندکشـیمحصولـی
مـوادپلیمـری،آلـی،رنگدانـههـاوافزودنیهایآبگریز
اسـت.بطـورکلـیاسـتفادهازپـودربندکشـیدرمقابـل
بندکشـیمالتیوسـیمانی،اتصالواسـتحکامقویتر

بعلـتخـواصآبگریـزیدارد

طریقـــه مصــــرف:

پـسازنصـبسـرامیکوگذشـت24سـاعت،درزبیـن
غبـار و گـرد هرگونـه از خالـی میبایسـت سـرامیکها
باشـد.پـودربندکشـیرابـهنسـبتتقریبـا40بـه60)
آببـهپـودر(بـاآبترکیـبکنیـموبـهحالـتخمیـری
شـکلبرسـیم.بـااسـفنجیمرطـوبجهـتکمتـرشـدن
حبابهـایمـادهبندکشـیآنرابـرویدرزهـابکشـیدبه
نحـویکـهپسـتیوبلنـدیهـایکارمحـوشـودوسـطح

کاررایکدسـتمشـاهدهکنیـد

مقدار مصرف:  

بطورکلیبراسـاسسـایزکاشـیمحاسـبهمیشـودولی
بطـورمیانگیـنبـرایمتـراژبیـن30-50متریککیسـه

5کیلوگرمـیموردنیازاسـت

مـــوارد استفــــاده:

جهتاسـتفادهدربیندرزهایکاشـیوسـرامیک،آجر،
سنگوموزائیکو............

مشخصات فنی:

ظاهرمحصول:پودردررنگبندیهایمحتلف	
بستهبندی:کيسه5کيلوگرمی	
نسبتمخلوط:5کیلوگرمدرحدود1.5تا2لیترآب	
مدتقابلاستفادهبعدازترکيبباآب:1ساعت	
دمایمحيطدرهنگاماجرا:5+تا35+بایدباشد.	
بهرهبرداریپسازاجرا:24تا48ساعت	
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