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  SOLOFLEX – T  چسب کاشی انعطاف پذیر 

 تعریف:
SOLOFLEX - T یک چسب الیه نازک با کیفیت باال بر پایه سیمان اصالح شده با پلیمر میباشد که مطابق 

با استاندارد EN 1204 فرموله شده است. این چسب در برابر آب و سیکل ذوب و یخبندان مقاوم است.                
SOLOFLEX – T بادوام  و بسیار کارپذیر است و  روی کف و دیوار قابل اعمال میباشد.

مصارف:
     چسباندن سرامیک )حتی سفال های لعابدار نازک(، موزاییک، آجرهای لعابدار، سنگ های  طبیعی، سنگ مرمر 

      و آجرهای نما.
     مناسب جهت اعمال بر کلیه سطوح براساس DIN 18 157  از جمله مصالح بنایی، سطوح آجری ، پالستر ، فوم 

      بتن ، دال های بتنی و گچی و سیستم های گرمایش کفی.
     مناسب برای اعمال به عنوان چسب برای تخته های سبک ساخته شده از پوشال ، پالستر گچی ، گچ الیافی و 

      یا پلی استایرن اکسترود شده .
  AQUAFIN مناسب جهت چسباندن کاشی در استخرها خصوصا بر روی سیستم های آببند کننده     

جدول خواص :

ماسه ، سیمان و پلیمرپایه

سفید، خاکستری سیمانیرنگ

هر 25 کیلوگرم پودر با 7 لیتر آبنسبت اختالط

حدودا" Kg/Lit 1/37دانسیته بالک

25+دمای اعمال 5+ تا   

1 ساعتزمان ماندگاری پس از اختالط

kg  2/3 با ماله دندانه دارmm 6میزان مصرف
8 mm3/1 با ماله دندانه دار  kg

10 mm3/7 با ماله دندانه دار  kg

15 دقیقهزمان کارپذیری

24 ساعتبندکشی پس از

12ساعتقابلیت تردد پس از

شستشو با آب بالفاصله پس از اعمالتمیز کاری

12ماه)در بسته بندی اصلی در محیط خشک(شرایط نگهداری

25 کیلوگرمیبسته بندی

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

   آماده سازی سطح:
سطح باید  نمناک بوده و قابلیت پذیرش بار را داشته باشد. ضمنا عاری از آلودگی ذرات ماسه ،گریس و یا هر نوع 
آلودگی دیگری باشد. سطح باید با الزامات استاندارد DIN 18157 مطابقت داشته باشد. سطوح جاذب باید مرطوب 

شده و یا پرایمر زنی شوند. سطوح صاف و صیقلی باید مضرس شده و پرایمر زنی شوند.

   اختالط:
SOLOFLEX – T را باید با آب آشامیدنی مخلوط نمایید تا زمانی که یک مالت چسبنده یکدست و بدون کلوخه  

بدست آید.
     به ازای هر 25کیلوگرم پـودر 7 لیتـر آب مورد نـیاز اسـت.) یا kg 3/55  پودر برای هر لیتر آب(

     پس از اختالط پودر و آب، 3 دقیقه مخلوط را به حال خود بگذارید و پس از طی این مدت عمل اختالط را 
       تکرار نمائید.

     در هر مرحله به اندازه مصرف یک ساعت مواد تهیه کنید.

   روش اجرا:
     چسب آماده باید بطوریکنواخت بوسیله ماله و یا لیسه شانه ای مناسب اعمال شود.

     کاشیها باید با اعمال فشار مالیم تثبیت شوند.
     کاشیکاری استخرهای شنا باید با دقت باال و بدون منفذ و فضای خالی اجرا شود.

میزان مصرف :
ضخامت اعمال به ابعاد شانه های ماله بستگی دارد:

)mm( 6810ضخامت شانه

)Kg/m2( 2/33/13/7میزان مصرف

نکات ایمنی:
SOLOFLEX – T شامل مواد سیمانی است و باعث فعالیت های قلیایی میشود.

بنابراین:
از تماس آن با پوست و چشم اجتناب شود.

در صورت تماس با پوست یا چشم، محل را با آب فراوان شستشو دهید.
در صورت تماس با چشم سریعا به پزشک مراجعه شود. 


