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  UNIFIX–M چسب کاشی الیه نازک 

تعریف :
UNIFIX-M چســب کاشــی پــودری بــر پایــه ســیمان ســفید یــا خاکســتری، ســنگدانه بــا دانــه بنــدی معیــن و افزودنــی 
هــای خــاص مــی باشــد. فرمــول UNIFIX –M  نتیجــه آزمایشــات و تجــارب بســیار بــوده و بــرای کاربردهــای فــراوان 

بــه تاییــد رســیده اســت.
UNIFIX-M  بــا آب ترکیــب شــده  و تشــکیل خمیــر پالســتیکی بــراق و چســبنده ای میدهــد کــه بــرای کلیــه ســطوح 

کــف و دیــواره  بــا جــذب بیــش از 3%  در تمــام زیــر ســازی هــا مناســب اســت. 

 مصارف : 
     برای کاشیکاری سطوح داخلی  دیوار و کف

     جهت نصب کاشی با جذب بیش از %3

جدول خواص:

ماسه، سیمانپایه

خاکستری، سفیدرنگ

100 به 24نسبت اختالط )وزنی( پودر به آب

40+دمای اعمال 5+  تا  

4 ساعتزمان ماندگاری پس از اختالط

 4-3 با ضخامت 6-5 میلی میترمیزان مصرف

پس از 24 ساعتقابلیت بندکشی*

پس از 24 ساعت در تابستان و48 ساعت در زمستانقابلیت تردد *

بال فاصله پس از استفاده، با آبتمیز کاری تجهیزات

14 روزخشک شدن کامل

اشتعال نا پذیراشتعال پذیری

غیر سمیسمیت

14 روزسخت شدن نهایی

12 ماه در محیط خشکشرایط نگهداری

پاکت های 20 کیلوگرمیبسته بندی

20+  و رطوبت نسبی 65% می باشد. * مقادیر برای دمای 
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دستورالعمل مصرف:

    آماده سازی سطح :
ســطح بایــد کامــال مســتحکم ، غیــر قابــل دفرمگــی و فاقــد برآمدگــی باشــد ماننــد پنلهــای ســبک و پالســتر ، پنلهــای 

پالســتر پیــش ســاخته ، پالســترهای مقوایــی ، چوبــی و غیــره.
مناســب تریــن زیــر ســاخت هــا : بتــن هــای مســلح ، بتنهــای اســفنجی، مــالت هــای ســیمانی  و پالســترها مــی باشــند.

ســطح پالســترهای قدیمــی بایــد در وضعیــت خوبــی بــوده و عــاری از روغــن ، گریــس، آلودگــی و گــرد و غبار باشــد. در 
ســطوح گچــی ، بــه کار بــردن پرایمــر ضــروری اســت و بایــد رنگهــا کامــال از ســطح پــاک شــده باشــند .در کــف ســطوح 
پالســتر  یــا بتــن بایــد پــس از اعمــال shirinkage در آنهــا کامــل شــده باشــد و همچنیــن عــاری از هــر گونــه گــرد 

و غبــار و آلودگــی باشــند.  

   اختالط :
بــرای آمــاده کــردن 24% وزنــی پــودر را بــا آب تمیــز  مخلــوط نمائیــد ) البتــه دقــت کنیــد  کــه پــودر خالــص در آب 
ریختــه شــود نــه بــر عکــس(. مخلــوط را هــم زده  تــا بــه شــکلی کامــال خمیــری و یکدســت درآیــد، پــس از مکــث 5 
دقیقــه ای مجــددا مخلــوط را بــا ســرعت  هــم بزنیــد. حــال چســب بدســت آمــده بــرای مــدت  چهــار ســاعت روی ســطح  
قابــل اعمــال مــی باشــد اختــالط  ایــن محصــول بــا دســت و یــا بــه طــور مکانیکــی  امــکان پذیــر اســت . پــس از آن 

کاشــی هــا بــا اعمــال  فشــار کافــی روی ســطح چســبانده مــی شــوند.

   اجرا: 
کاشــی کاری بــا ایجــاد تمــاس الزم بیــن چســب و کاشــی بــا اعمــال فشــار مناســب انجــام مــی شــود ، ایــن تمــاس بــرای 

کاشــیکاری دیــوار، 80% و بــرای کــف بیشــتراز 100- 95% خواهــد بــود.
بــازه زمانــی نصــب و تنظیــم کاشــی بــر ســطوح 20- 15 دقیقــه اســت کــه احتمــال دارد در شــرایط نامطلــوب ایــن 

زمــان کاهــش یابــد.

نکات مهم: 
تمیــز کــردن دیــوار  کاشــی شــده بــا پارچــه مرطــوب  یــا اســفنج بعــد از چســباندن کاشــی هــا و خشــک شــدن نســبی 

گــروت  امــکان پذیــر اســت و مــی تــوان بعــد از گذشــت چنــد ســاعت ایــن کار را بــا مقــدار آب بیشــتر انجــام داد.


