گروه ساختمانی

سپهرآرمه
شرح
 SAPCERAM P100یک چسب کاشی پودری تک جزئی بر پایه سیمان  ،با کارایی باال

انبارداری و نکات ایمنی

حاوی پلیمر می باشد که از قابلیت اجرا در الیه با ضخامت باال نیز برخوردار می باشد.

از انبار کردن زیر فشار زیاد و تابش مستقیم آفتاب و باران پرهیز گردد .در اتمام هر مرحله

این محصول با توجه به چسبندگی بسیار باال و دوام عالی برای نصب انواع کاشی بر روی

از کار می بایست ابزار باالفاصله شسته شوند .از تماس مستقیم با پوست و چشم و دهان

کف و دیوارها ،داخل و خارج اماکن مسکونی تجاری ،بالکن ،تراس و روف گاردن و همچنین

ممانعت گردد و در صورت تماس باالفاصله با آب شستشو دهید .در صورت بلعیده شدن
حتما به پزشک مراجعه فرمایید.

محوطه و داخل استخر مناسب است.
 SAPCERAM P100به واسطه تحمل دامنه دمایی گسترده می توان د ر
گرمایش وسرمایش از کف نیز استفاده نمود

سیستم های

.

کاربرد
-

انواع سرامیک های بزرگ و اسلب در محوطه خیس و استخری

-

حالت فیزیکی

پودر

رنگ

سفید

زمان باز برای کار کردن و ماله کشیدن -دقیقه

حدودا 82

دانسیته چسب آمادهkg/l -

1/62

مقاومت کششی اولیه (- )EN 1348مگاپاسکال

حدودا1/2

سرامیک کاری بر روی سرامیک قدیمی کف و دیوار

مقاومت کششی پس از غوطه وری ( -)EN 1348مگاپاسکال

حدودا 1

انواع سنگ های مصنوعی و مقاوم در برابر رطوبت

مقاومت کششی پس از حرارت دهی (- )EN 1348مگاپاسکال

حدودا 1

مقاومت لغزشی (-)EN 1348میلیمتر

کمتر از 1/2

پوشش هرمترمربع -کیلوگرم

 5/2الی 4

-

چسبندگی بسیار باال

محدوده دما برای اجرا -درجه سانتیگراد

 2الی 82

-

استفاده آسان و راحت

بسته بندی پاکت -کیلوگرم

52

-

زمان باز باال

-

کاهش لغزش عمودی

-

تغییر شکل پذیر

-

مقاومت باال در برابر آب و رطوبت

ویژگی ها و مزایا

روش استفاده
هر پاکت  52کیلوگرمی  SAPCERAM P100با  2/2الی 7/2لیتر آب بسته به نوع استفاده
و مقدار روانی مورد نیاز می توان مخلوط نمود.
ابتدا آب را داخل ظرفی مناسب ریخته و سپس پودر را به آن اضافه کنید و در حین اضافه
کردن با همزن مکانیکی با دور پایین اقدام به مخلوط کردن نمایید .عمل اختالط را تا
زمانی که مالتی همگن و یکنواخت حاصل شود ادامه دهید .سپس  2دقیقه به مالت
استراحت دهید و مجدد  1دقیقه اختالط را ادامه بدهید .مالت آماده استفاده می باشد.
سطحی که چسب بر روی آن اجرا می شود باید عاری از هرگونه گرد و خاک،آلودگی و روغن
باشد و بهتر است برای سطوحی که جذب آب باالیی دارند ابتدا سطح زنجاب شده و آب
اضافی جمع گردد ،سپس اقدام به اجرا مالت چسب نمود.
با استفاده از ماله دندانه دار چسب را روی سطح اعمال نمایید و سرامیک را نصب نمایید.
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