
174

ری
کا

شی
 کا

لح
صا

م

  PRIMAFUGA گروت ومالت بند کشی کاشی 
EN 13888–CG2مطابق استاندارد

 تعریف :
ــه  ــن محصــول ب ــی باشــد . ای ــی هــای خــاص م ــه و افزودن ــالت PRIMAFUGA  شــامل ســیمان، ریزدان ــات م ترکیب
ســرعت و بــا حداقــل میــزان جمــع شــدگی ســخت مــی شــود و شــکل مــی گیرد.ایــن محصــول پــس از خشــک شــدن 
از مقاومــت مکانیکــی خــوب و ظاهــری مناســب برخــوردار اســت. ایــن مــواد در رنگهــای متنــوع  قابــل تامیــن هســتند.

مصارف :
     به منظور درزگیری و بندکشی کفهای سرامیکی، کاشی های آجری، کاشی های لیز ، در ابعاد مختلف در مصارف

      داخلی و خارجی
     قابل استفاده در سیستم هایی که تغییر ابعادی ناچیزی دارند.

     به دلیل خاصیت مکانیکی باال و مقاومت سایشی مناسب ، PRIMAFUGA به منظور درزگیری کاشی های 
       استخرهای شنا ، سردخانه ها ، بالکن ها ، در سطوح دارای سیستم گرمایش کفی ، سطوحی که تا اندازه ی 

       زیادی در معرض آب قرار می گیرد، قابل استفاده است. 
     سطوح در معرض تردد زیاد مانند سوپرمارکتها، راههای ماشین رو، تعمیرگاهها، مراکز خرید

     کفهای قدیمی با درزهای آسیب دیده.

خواص و مزایا :  
     مستحکم

     دارای مقاومت سایشی باال
     دافع آب

     مقاومت مکانیکی باال
     عاری از مواد خطرناک

     غیر قابل اشتعال
     مورد استفاده برای سطوح داخلی ، خارجی و مغروق در آب

     اصالح شده با مواد پلیمری
     اعمال آسان و قابلیت تمیز شدن با آب

     مناسب سطوح دارای گرمایش دیواری و کفی
     ظاهری زیبا دررنگ های متنوع

)+80 30- تا        کاربری خوب در دماهای باال و پایین )
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جدول خواص :

سیمان، ریزدانه، افزودنی های خاصپایه

سفید، خاکستری، قهوه ای، مشکی، بژ، زرد، سبز، آبی، قرمز، رنگ
صورتی

30  درصد از پودرنسبت اختالط

5 +  تا  30+دمای اعمال/ سطح

1 ساعتزمان ماندگاری پس از اختالط

5-0 میلی مترپهنای درز

)EN-12808-4( 2انقباض خطی mm/m   < 

1 روزقابلیت تردد پس از

2 روزپخت کامل

)EN 12808-3 ( 15 >مقاومت فشاری  Mpa

)EN12808-3( 3/5 >مقاومت خمشی  Mpa

)EN 12808-2(  1000 مقاومت سایشی mm3 <

غیر سمیسمیت

gr/cm3 2 جرم حجمی مخلوط

خیلی خوبمقاومت در برابر رطوبت

)EN 12808-5( 2میزان جذب آب gr < در 30 دقیقه
5 gr < در 240 دقیقه 

با اسفنج مرطوب تمیز کاری

80+مقاومت حرارتی و برودتی 30- تا  

برای رنگهای قهوه ای، خاکستری و مشکی 9 ماه  برای رنگهای شرایط نگهداری
سفید، بژ، زرد، الجوردی، سبز، آبی، قرمز و صورتی 12 ماه 

)در بسته بندی اصلی در محیط خنک وخشک(

پاکت 5 کیلوگرمی و20 کیلوگرمیبسته بندی



176

ری
کا

شی
 کا

لح
صا

م

دستورالعمل مصرف:

    آماده سازی سطح:
جهــت حصــول بنــد کشــی کامــل و تثبیــت کاشــی هــا، بــه منظــور جلوگیــری از باقــی مانــدن  رطوبــت حاصــل از تبخیــر 
و یکنواختــی در رنــگ ، مــالت نصــب کاشــی بایــد بــه حــد کافــی خشــک باشــد.چنانچه از یــک چســب پایــه ســیمانی 
مخصــوص اســتفاده شــده باشــد، بنــد کشــی جهــت دیــوار بعــد از 24 ســاعت و بــرای کــف بعــد از یــک الــی دو روز 
اجــرا شــود. در صــورت اعمــال کاشــی هــای جــاذب بــر ســطح کامــال خشــک و خصوصــا دردمــای بــاال مرطــوب نمــودن 
درزهــا توصیــه میشــود. درزهــا از گــرد و خــاک یــا هــر مــاده ای کــه بــر میــزان چســبندگی تاثیــر منفــی مــی گــذارد 

بایــد پاکســازی شــود.
ــی باشــند، مخصوصــا در  ــه کاشــی هــا جــاذب م ــی ک ــا در هنگام ــال خشــک شــده اســت و ی ــال کام ــه ســطح قب ــر ک اگ
دماهــای بــاال توصیــه مــی شــود کــه درزهــای مــورد نظــر مرطــوب شــوند. درزهــا بایــد کامــال عــاری از هرگونــه گــرد و 

غبــار و یــا مــوادی کــه باعــث ضعــف چســبندگی مــی گــردد باشــد.
ــی باشــند، مخصوصــا در  ــه کاشــی هــا جــاذب م ــی ک ــا در هنگام ــال خشــک شــده اســت و ی ــال کام ــه ســطح قب ــر ک اگ
دماهــای بــاال توصیــه مــی شــود کــه درزهــای موردنظــر مرطــوب شــوند. درزهــا بایــد کامــال عــاری از هرگونــه گــرد و 

غبــار و یــا مــوادی کــه باعــث ضعــف چســبندگی مــی گــردد، باشــند.
اگــر نیــاز اســت کــه کاشــی هــا بــدون هیــچ فاصلــه و درزی در کنــار یکدیگــر قــرار گیرنــد، ضــروری اســت کــه اجــزای 
گــروت بــا یــک اســفنج خیــس کامــال تمیــز شــوند و دوبــاره بــا همــان سیســتم قبلــی بــا آب بیشــتر مــورد اجــرا قــرار 
ــرا  ــه درســتی خشــک نشــود زی ــرد ممکــن اســت خشــک شــدن  Primafuga ب ــن اجــرا انجــام نپذی ــد. اگــر ای گیرن

زمانیکــه شــروع بــه گیــرش مــی کند)بعــد 4 ســاعت( آب بیشــتری از مــالت جــذب کاشــی هــا خواهــد شــد.

   اختالط:
ــوط  ــن مخل ــا ســرعت پایی ــن الکتریکــی مناســب ب ــوط ک ــک مخل ــا اســتفاده از ی ــز ب ــی  آب تمی ــا 30% وزن ــودر را ب پ

ــل اعمــال مــی باشــد.  ــا یــک ســاعت قاب ــا همگــن شــود. مــالت آمــاده مصــرف شــده ت نماییــد ت

   اجرا:
مــالت را بــا یــک لیســه  انعطــاف پذیــر و الســتیکی پخــش کنیــد. بــه هنــگام پخــش کــردن فشــار مناســبی اعمــال کنید 
کــه از نفــوذ مــالت بــه داخــل درزهــا مطمئــن شــوید. منتظــر بمانیــد تــا مــالت کمــی ســفت تــر شــود. ســپس اضافــات 

مــالت را بــه کمــک یــک اســفنج مرطــوب برداریــد.

 نکات مهم :
جهــت تامیــن یــک کار صحیــح ، مهــم اســت کــه طبــق دســتورالعمل هــا عمــل کنیــد. بویــژه انتخــاب زمــان مناســب 
ــا اســتفاده از اســفنج تــر اهمیــت دارد. اگــر ایــن کار خیلــی زود انجــام شــود،  ــوده  ب ــرای پــاک کــردن ســطوح آل ب
ممکــن اســت مقــداری از گــروت از درز بیــرون کشــیده شــود. اگــر دیــر اقــدام شــود ممکــن اســت بــه ســطح کاشــی 
آســیب وارد شــود. کاشــی هــای بســیار جــاذب بــه طــور جبــران ناپذیــری بــا گــروت لــک میشــوند لــذا قبــل از آن بایــد  
از یــک محصــول مناســب اســتفاده شــود. زمانــی کــه مــالت در حــال ســخت شــدن اســت نبایــد هیچگونــه آبــی بــه آن 

اضافــه شــود چــرا کــه بــر روی رنــگ و ویژگــی هــای مقاومتــی نهایــی آن تاثیــر مــی گــذارد.


