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ADHESIVES

چسب پودری پرسالن ()  V-Normal

چسب پودری پرسالن اسلب ()V-Plus

چسب پودری مخصوص استخر ()V-Pool

چــسب خمیـــری

DOUGH
ADHESIVE

چسب خمیری  -مخصوص کاشی ()V-Carbon

رزینامولسیونی

EMULSION
RESIN

چسب بتن آب بندی ()V-Nitro

مواد بندکشی

BINDING
MATERIALS

پودر بندکشی با خاصيت انعطاف پذيری باال ()V-Color

در گذشـته از روشهایـی ماننـد دوغـاب یـا
ملات سـیمان و ماسـه بـرای نصـب انـواع
کاشـیها اسـتفاده شـده اسـت .امـروزه
انـواع چسـب کاشـی و چسـب سـرامیک بـا
فرموالسـیون هـای مختلـف وارد بـازار شـده
انـد که جایگزین چسـبهای کاشـی قدیمی
شـده و مشـکالت آنهـا را بـر طرف نمـوده اند.
چسـب پـودری پرسلان ووپـو (  )V-Normal
برپایه سیمان تقویت شده با پلیمر ساخته
شـده اسـت که  قدرت چسـبندگی بسیار باال
و نیـز قابلیـت اسـتفاده در زیرسـاختهای
مختلـف را دارد .ایـن محصول تنهـا با افزودن
آب آمـاده میشـود و ایـن ویژگـی را دارد کـه
پـس از خشـک شـدن مسـتحکم بـوده و در
برابـر نفـوذ آب مقاومـت باالیـی دارد.

01
چسب پودری پرسالن

نام اختصاری V-Normal :

طریقـــهمصــــرف:
هـر پاکـت   25کیلویـی از چسـب کاشـی پرسلان ووپـو
بایـد بـا  7الـی   8لیتـر آب توسـط همـزن برقـی مخلـوط
گـردد .پـودر را بـه آرامـی بـه آب اضافـه کنیـد و مخلـوط
کنیـد تـا مالتـی یکنواخـت و همگـن حاصـل شـود .بـه
مـدت  5دقیقـه بـه ملات فرصـت اسـتراحت بدهیـد و
پـس از کمـی اختلاط ،مالت آماده اسـتفاده می باشـد .با
اسـتفاده از کاردک دندانه دار و با ایجاد شـیارهای موازی،
چسب را روی سطح مورد نظر اعمال نمایید و حداکثر در
مـدت زمـان 20دقیقـه کاشـی را نصـب نماییـد.
توجه داشـته باشـید پس از اختالط آب و چسـب ،مالت
حداکثر تا  1سـاعت مورد اسـتفاده قرار بگیرد.
مقدار مصرف:
بسـته بـه نـوع سـطح زیـر کار و میـزان همـوار بـودن آن،
هر  ۸تا  ۹کیلوگرم از چسـب سـرامیک و کاشـی پرسلان
ووپـو بـرای پوشـش یـک متـر مربع مـورد نیاز اسـت.
مـــوارداستفــــاده:
ب کاشی و چسب سرامیک پودری قابلیت استفاده
چس 
در نصـب انـواع سـرامیک و کاشـی  ،کـف پـوش فضاهای
خشـک و مرطـوب در داخـل و خـارج سـاختمان هـا  ،انـواع
دیوارهایـی کـه مصالـح مختلـف سـیمان  ،آجـر و بتـن
سـاخته شـده انـد ،انـواع محصوالتـی کـه بر پایه پرسلان
هسـتند ،گرانیـت و همچنیـن بـرای نصـب سـنگهای
آنتیـک طبیعـی و غیـر طبیعـی بـه ویـژه در مکانهایـی
ماننـد سـازههای اسـتخر  کـه در برابـر نفـوذ رطوبـت قـرار
دارنـد ،را دارا مـی باشـد.
مشخصات فنی:
»ظاهر محصول :پودر سفید
»بسته بندی :کيسه  25کيلوگرمی
» نسبت مخلوط 25 :کیلوگرم پودر در حدود   8ليتر آب
»ميزان مصرف ۸ :تا  ۹کیلوگرم بر متر مربع
»مدت قابل استفاده بعد از ترکيب با آب 1 :ساعت
»دمای محيط در هنگام اجرا +5 :تا + 40
»زمان بهره برداری و اجرای بندکشی 24 :تا  48ساعت
»ضخامت قابل اجرا 2 :تا  5ميليمتر
»مدت زمان تنظیم و جابجايی کاشی 20 :دقيقه

طریقـــهمصــــرف:
هـر پاکـت   25کیلویـی از چسـب پرسلان اسـلب ووپـو
بایـد بـا  8الـی   9لیتـر آب توسـط همـزن برقـی مخلـوط
گـردد .پـودر را بـه آرامـی بـه آب اضافـه کنیـد و مخلـوط
کنیـد تـا مالتـی یکنواخـت و همگـن حاصـل شـود .بـه
مـدت  5دقیقـه بـه ملات فرصـت اسـتراحت بدهیـد و
پـس از کمـی اختلاط ،مالت آماده اسـتفاده می باشـد .با
اسـتفاده از کاردک دندانه دار و با ایجاد شـیارهای موازی،
چسب را روی سطح مورد نظر اعمال نمایید و حداکثر در
مـدت زمـان 20دقیقـه کاشـی را نصـب نماییـد.
توجه داشـته باشـید پس از اختالط آب و چسـب ،مالت
حداکثر تا  1سـاعت مورد اسـتفاده قرار بگیرد.
مقدار مصرف:
بسـته بـه نـوع سـطح زیـر کار و میـزان همـوار بـودن
آن ،هـر  8الـی  9کیلوگـرم از چسـب سـرامیک و کاشـی
پرسلان اسـلب ووپـو بـرای پوشـش یـک متر مربـع مورد
نیـاز اسـت.
مـــوارداستفــــاده:

چسب پودری پرسالن اسلب
نام اختصاری V-Plus:

ب کاشی و چسب سرامیک پودری قابلیت استفاده
چس 
در نصـب انـواع سـرامیک و کاشـی  ،کـف پـوش فضاهای
خشـک و مرطـوب در داخـل و خـارج سـاختمان هـا  ،انـواع
دیوارهایـی کـه مصالـح مختلـف سـیمان  ،آجـر و بتـن
سـاخته شـده انـد ،انـواع محصوالتـی کـه بر پایه پرسلان
هسـتند ،گرانیـت و همچنیـن بـرای نصـب سـنگهای
آنتیـک طبیعـی و غیـر طبیعـی بـه ویـژه در مکانهایـی
ماننـد سـازههای اسـتخر  کـه در برابـر نفـوذ رطوبـت قـرار
دارنـد  ،را دارا مـی باشـد.
مشخصات فنی:
»ظاهر محصول :پودر سفید
»بسته بندی :کيسه  25کيلوگرمی
» نسبت مخلوط 25 :کیلوگرم پودر در حدود   8ليتر آب
»ميزان مصرف 8 :الی  9کیلوگرم بر متر مربع
»مدت قابل استفاده بعد از ترکيب با آب 1 :ساعت
»دمای محيط در هنگام اجرا +5 :تا + 40
»زمان بهره برداری و اجرای بندکشی 24 :تا  48ساعت
»ضخامت قابل اجرا 2 :تا  5ميليمتر
»مدت زمان تنظیم و جابجايی کاشی 20 :دقيقه

در حـال حاضـر سـرامیک هـای اسـلب جایـگاه ویـژه ای در بـازار دارنـد و نصـب ایـن ابعـاد نیازمنـد ترکیبـات
ویژهای در بین نصابان سـرامیک های سـایز بزرگ دارد  .چسـب پودری پرسلان اسـلب ووپو ( )V-Plusبر
پایه سـیمان تقویت شـده با پلیمر سـاخته شـده اسـت که قدرت چسـبندگی بسـیار باال و نیز قابلیت
اسـتفاده در زیرسـاختهای مختلـف را دارد .ایـن محصـول در واقـع چسـب پـودری پرسلان بر پایه ترکیب
بـا چسـب بتـن اسـت کـه کشـندگی باالیـی را نیز به چسـب میدهد .

طریقـــهمصــــرف:
هـر پاکـت   25کیلویـی از چسـب مخصوص اسـتخر باید
بـا  7الـی   8لیتـر آب توسـط همـزن برقـی مخلـوط گـردد.
پـودر را بـه آرامـی بـه آب اضافـه کنیـد و مخلـوط کنیـد
تـا مالتـی یکنواخـت و همگـن حاصـل شـود .بـه مـدت 10
دقیقه به مالت فرصت استراحت بدهید و پس از کمی
اختلاط ،ملات آمـاده اسـتفاده مـی باشـد .بـا اسـتفاده از
کاردک دندانـه دار و بـا ایجـاد شـیارهای مـوازی ،چسـب را
روی سـطح مـورد نظـر اعمـال نماییـد و حداکثـر در مـدت
زمـان  45دقیقـه کاشـی را نصـب نماییـد.
مقدار مصرف:
بسـته بـه نـوع سـطح زیـر کار و میـزان همـوار بـودن آن،
هـر  8الـی  9کیلوگـرم از چسـب مخصـوص اسـتخر بـرای
پوشـش یـک متـر مربـع مـورد نیـاز اسـت.
مـــوارداستفــــاده:
از ايـن محصـول بـرای نصـب انـواع موزاییـک شيشـه
ای ،کاشـی پرسلان ،سـنگ مرمـر ،انـواع سـنگ طبيعـی،
گرانيت ،کاشـیهای مينياتوری و اسـتخری اسـتفاده می
شـود .خاصيت اسـتفاده از اين چسـب ،خشـک شدن دير
هنـگام مـی باشـد و بسـيار راحـت و سـريع قابـل اجـرا می
باشد.
مشخصات فنی:

چسب پودری استخر

نام اختصاریV-Pool :

»ظاهر محصول :پودر سفید
»بسته بندی :کيسه  25کيلوگرمی
»نسبت مخلوط  25 :کیلوگرم پودر در  7تا  8ليتر آب
»مدت قابل استفاده بعد از ترکيب با آب  4 :ساعت
»دمای محيط در هنگام اجرا +5 :تا + 35

چسـب کاشـی و سـرامیک تک جزئی پايه سـيمانی با کيفيت بسـیار باالیی از افزودنیهای شـيميايی و
فيبر ،جهت باال بردن خاصيت چسـبندگی و انعطاف پذيری در آن اسـتفاده می شـود .اين نوع چسـب
بـرای نواحـی مرطـوب ماننـد اسـتخر و جکـوزی  ،سـونا و کارواش بـا انعطـاف پذيـری بـاال مناسـب مـی
باشـد .از اين محصول برای نصب انواع موزاییک شيشـه ای ،کاشـی پرسلان ،سـنگ مرمر ،انواع سـنگ
طبيعی ،گرانيت ،کاشیهای مينياتوری و استخری استفاده می شود .خاصيت استفاده از اين چسب،
خشـک شـدن دير هنگام می باشـد و بسـيار راحت و سـريع قابل اجرا می باشـد.

»مقاومت در برابر شوکهای حرارتی  - 30 :تا + 70
»اجراي بندکشی 48 - 24 :ساعت
»ضخامت قابل اجرا 2 :تا  10ميليمتر
»مدت زمان تنظیم و جابجايی کاشی 45 :دقيقه

02
طریقـــهمصــــرف:

سـطح زیـر کاشـی میبایسـت تمیـز و خشـک باشـد و بـه
صـورت آزاد و فاقـد هرگونـه چربـی و گـرد و غبـار باشـد.
چسـب را بـا مالـه روی سـطح قـرار دهیـد طـوری کـه
ضخامـت آن بایـد بیـن  3تـا  4میلـی متر باشـد .حداکثر
 10دقیقـه پـس از اسـتفاده از چسـب  ،سـنگ بایـد روی
سـطح آن اعمـال شـود.
مقدار مصرف:
بسـته بـه نـوع سـطح زیـر کار و میـزان همـوار بـودن آن،
هر  4یا  5کیلوگرم از چسـب کاشـی ووپو برای پوشـش
یـک متـر مربع مـورد نیاز اسـت.
مـــوارداستفــــاده:

چسب خمیری  -مخصوص کاشی
نام اختصاری V-Carbon :

ب خمیـری کاشـی قابلیـت اسـتفاده در نصـب انـواع
چسـ 
کاشـی  ،بـر روی انـواع دیوارهایـی کـه مصالـح مختلـف
سـیمان  ،آجـر و بتـن سـاخته شـده انـد .
مشخصات فنی:

ایـن نـوع چسـب ،قابـل اسـتفاده بـرای سـنگهای شـنی،
سفال ،کاشی لعاب دار ،پرسالن ،سنگهای طبیعی ،دیواره
های چوبی ،سـرامیکهای قدیمی و نواحی رنگ شـده می
باشـد .ایـن مـاده بـا اسـتفاده از پلیمرهـای مناسـب بـرای
چسـبادن کاشـی قابـل مصـرف مـی باشـد .ایـن محصـول
بـرای بازسـازی کاشـی هـا مناسـب ،انعطـاف پذیـری فـوق
العـاده و در مقابـل رطوبـت و شـوک حرارتـی مقـاوم مـی
باشـد .در مکانهـای بازسـازی و تعمیراتـی اجـرای سـریع و
آسـان را بـه مـا مـی دهـد.

»ظاهر محصول :خمیر سفید
»بسته بندی  :گالن  12.5کيلوگرمی
»ميزان مصرف 4 :تا  5کیلوگرم بر مترمربع
»دمای محيط در هنگام اجرا +5 :تا + 35
»ضخامت قابل اجرا 2 :تا 6میلی متر
»اجراي بندکشی 48 - 24 :ساعت
»مدت زمان تنظیم و جابجايی کاشی 10 :دقيقه

V-NITR
چسـب بتـن در ترکیـب بـا بتـن و ملات هـای سـاخته
شـده از جملـه سـیمان و آهـک موجـب افزایش مقاومت
کششـی و جلوگیـری از ایجـاد تـرک در ملات مـی شـود .
چسـب بتن موجب افزایش مقاومت خمشـی و مقاومت
سایشـی  ،کاهـش نفـوذ آب و مـواد شـیمیایی و  تأثیـر
چشـم گیـری در مقابـل یخبنـدان و یـخ زدن بتـن و ملات
دارد .ایـن افرودنـی ،تأثیـر چشـم گیـری در افزایـش
مقاومـت محصـوالت سـیمانی در محیـط هـای قلیائـی و
در مناطـق شـدید مرطـوب دارد .

چسب بتن

نام اختصاری V-Nitro :

03
طریقـــهمصــــرف:

بطور کلی چسـب بتن بعنوان یک کاتالیزگر در ترکیبات
چسـبی و مالتـی میباشـد یعنـی خـود بـه تنهایـی اثـر
مسـتقیم نـدارد و در کنـار دیگـر مـاده اثـر بخشـی بهتری
دارد  .در استفاده از چسب های پودری  ،مالت یا دوغاب
و آب بنـدی کـردن سـطوح بـکار میـرود کـه در ترکیـب بـا
مـواد دیگـر تقریبـا بـا نسـبت   % 20بـا مـاده اصلی ترکیب
میگردد
مقدار مصرف:
بطـور کلـی مصـرف چسـب بتـن  ،به میزان  5الـی  % 20از
وزن ترکیب مالتی یا چسـبی اسـتفاده میشـود.
مـــوارداستفــــاده:

در مـکان هایـی کـه نیـاز بـه مقاومـت در برابـر آب  ،مـواد
شـیمیایی و سـایش باشـد بـه کار مـی رود  .بـه عنـوان
مثال  :مصرف در استخرها  ،کارخانه های لبنیات  ،صنایع
غذایـی  ،کشـتارگاه و غیـره  .همچنیـن ممکـن اسـت برای
بهبـود خصوصیـات مالتهـای سـیمانی برای نصب کاشـی
یـا اضافـه شـدن بـه دوغـاب و چسـب های پایه سـیمانی
بـه کار مـی رود  .زمانـی کـه بـه عنـوان یـک افزودنـی بـه
همـراه چسـب هـای پودری مصرف می شـود باعث ایجاد
انعطـاف می گـردد .
طور کلی موارد استفاده چسب بتن ،افزایش چسبندگی،
بهبـود انعطـاف پذیـری ،مقاومـت شـیمیایی ،پایـداری در
برابـر ضربـه و تغییـرات دما ،آب بندی با صرفه میباشـد.
مشخصات فنی:
»ظاهر محصول :مایع سفید
»بسته بندی  9 :لیتر مایع
»ميزان مصرف 1 :لیتر بر متر مربع
»ضخامت اجزاء 2 :تا  3میلیمتر
»مقاومت در برابر شوکهای حرارتی  :باال

پـودر بندکشـی محصولـی بـر پایـه سـیمان و افـزودن
مـواد پلیمـری  ،آلـی  ،رنگدانـه هـا و افزودنی های آبگریز
اسـت  .بطـور کلـی اسـتفاده از پـودر بندکشـی در مقابـل
بندکشـی مالتی و سـیمانی  ،اتصال و اسـتحکام قوی تر
بعلـت خـواص آبگریـزی دارد  

V-COLOR
طریقـــهمصــــرف:

پـس از نصـب سـرامیک و گذشـت  24سـاعت ،درز بیـن
سـرامیکها میبایسـت خالـی از هرگونـه گـرد و غبـار
باشـد .پـودر بندکشـی را بـه نسـبت تقریبـا  40بـه ( 60
آب بـه پـودر) بـا آب ترکیـب کنیـم و بـه حالـت خمیـری
شـکل برسـیم .بـا اسـفنجی مرطـوب جهـت کمتـر شـدن
حبابهـای مـاده بندکشـی آن را بـروی درز هـا بکشـید به
نحـوی کـه پسـتی و بلنـدی هـای کار محـو شـود و سـطح
کار را یکدسـت مشـاهده کنیـد
مقدار مصرف:
بطور کلی بر اسـاس سـایز کاشـی محاسـبه میشـود ولی
بطـور میانگیـن بـرای متـراژ بیـن  50 - 30متر یک کیسـه
 5کیلوگرمـی مورد نیاز اسـت
مـــوارداستفــــاده:
جهت اسـتفاده در بین درز های کاشـی و سـرامیک ،آجر،
سنگ و موزائیک و ............
مشخصات فنی:
» ظاهر محصول :پودر در رنگ بندی های محتلف
» بسته بندی :کيسه  5کيلوگرمی
» نسبت مخلوط  5 :کیلوگرم در حدود  1.5تا  2لیتر آب
» مدت قابل استفاده بعد از ترکيب با آب  1 :ساعت
» دمای محيط در هنگام اجرا +5 :تا  + 35باید باشد.
» بهره برداری پس از اجرا  24 :تا  48ساعت

پودر بندکشی با خاصيت انعطاف پذيری باال

نام اختصاریV-Color :

در رنگ بندی های سفید ،کرم ،مشکی ،آبی ،سبز ،قهوه ای ،طوسی
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