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  MONOFLEX – M چسب کاشی پودری انعطاف پذیر با مقاومت باال 

تعریف :
MONOFLEX –M  یک چسب پودری تیکسوتروپ متـشکل از سـیمان مقـاوم ، ذرات کـوارتـز با دانـه بندی زیـر

mm 0/3 ، رزین های مصنوعی و افزودنی های جدید می باشد.

مصارف :
     جهت نصب سریع و مطمئن انواع پوششهای سرامیکی، چینی، سفالی، و سنگ های طبیعی با سایزهای 

       متفاوت حتی بر روی شیب، سطوح  غیر جاذب 
     به منظور چسباندن سنگ مرمر و کاشی های ضخیم بر روی کف یا دیوار

     قابل استفاده جهت کاشی کاری داخلی و خارجی 
      جهت کاشی کاری در محیط های تحت شرایط بحرانی 

      کاشی کاری در شرایط مغروق
      جهت نصب سنگ و کاشی های با ابعاد بزرگ

 خواص و مزایا :  
     مستحکم

     عاری از مواد خطرناک
     غیر قابل اشتعال

     قابل استفاده در سطوح داخلی و خارجی 
     مناسب سطوح دارای سیستم گرمایشی 

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

     



166

ری
کا

شی
 کا

لح
صا

م

جدول خواص :

سیمان، ذرات کوارتز، رزین های مصنوعی، افزودنی های خاصپایه

سفید،خاکستریرنگ

آب به پودر = 26 به 100نسبت اختالط

40+دمای اعمال/ سطح 5 +  تا 

3 ساعتزمان ماندگاری پس از اختالط

بسته به وضعیت سطح و مشخصات کاردک شانه ای جهت سطوح میزان مصرف
صاف و صیقلی  5-4 با ضخامت 6-5 میلی متر

30 دقیقهزمان کارپذیری

48 ساعتقابلیت اعمال مالت بندکشی پس از

غیر قابل اشتعالقابلیت اشتعال

1 روزقابلیت تردد پس از

14روزپخت کامل

N/mm2  3مقاومت خمشی

N/mm2  12 استحکام فشاری

≤ N/mm2  1 استحکام چسبندگی پس از 28 روز

≤ N/mm2   1مقاومت در برابر یخ زدگی

)EN12808-3( 1/4مقاومت برشی  N/mm2 ≥

غیر سمیسمیت

با پارچه نمدار یا اسفنج مرطوب پس از گذشت 48 ساعتتمیز کاری

 30- تا  80+مقاومت حرارتی و برودتی

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

25 کیلوگرمیبسته بندی

مقادیر برای دمای  20+ و رطوبت نسبی 50% می باشد.
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دستورالعمل مصرف:

    آماده سازی سطح:
جهــت اعمــال چســب کاشــی، ســطح بایــد عــاری از روغــن، گریــس و یــا هــر نــوع آلودگــی دیگــری باشــد. بدیهــی اســت 
کــه بایــد از ثابــت شــدن کاشــی بــر روی ســطوح قدیمــی اطمینــان حاصــل شــود. الزم بــه ذکــر اســت ایجــاد فاصلــه 
حداقــل 3 میلیمتــری بیــن کاشــی هــا ضــروری اســت همچنیــن جهــت پــر کــردن درزهــای انبســاط بــر دیــوار، محــل 
اتصــال دیــوار بــه دیــوار و محــل اتصــال دیــوار بــه کــف بایــد از مــواد االســتیک اســتفاده شــود. در تمامــی مــوارد 

الزم اســت درزهــای  حرکتــی در هــر 20 مترمربــع در نظــر گرفتــه شــود. 

    اختالط:
MONOFLEX –M را بــا 26% وزنــی  آب تمیــز مخلــوط نماییــد تــا زمانــی کــه یــک ترکیــب همگــن، شــفاف و پالســتیکی 
ــاده مصــرف  ــد.  مــالت آم ــه ســرعت هــم بزنی ــوط را  ب ــاره مخل ــرده و دوب ــر ک ــه  صب حاصــل شــود. ســپس 5 دقیق

خواهــد بــود و تــا 3 ســاعت قابــل اعمــال مــی باشــد. 

   اجرا:
 چســب را بــه تدریــج بــر روی ســطح پخــش کــرده و پیــش از تشــکیل فیلــم ، کاشــی بــر آن نصــب شــود. بــه هنــگام 

کاشــی کاری  فشــار مناســبی اعمــال شــود کــه از حداکثــر تمــاس بیــن ســطح و کاشــی  اطمینــان حاصــل شــود.
مــدت زمــان نصــب و تنظیــم کاشــی 20 دقیقــه اســت. جهــت افزایــش Open Time در تابســتان ســطوح را مرطــوب 

نمــوده و جریــان بــاد را متوقــف نماییــد. 

نکات مهم :
جهت کاشی کاری داخلی و خارجی توجه به نکات زیر ضروری می باشد:

- کاشــی کاری داخلــی: کاشــی هــا بایــد بــا اعمــال فشــار مناســبی بــر روی ســطح نصــب شــوند طــوری کــه حداقــل 
میــزان تمــاس هنــگام نصــب کاشــی بــر روی دیــوار 80% ســطح کاشــی و بهنــگام نصــب آن روی کــف %95-100 

ســطح کاشــی باشــد.
- کاشــی کاری خارجــی: تمــاس بیــن کاشــی و چســب بایــد 100-95% باشــد. کاشــی کاری نبایــد هنــگام بارندگــی 
صــورت گیــرد چــرا کــه در صــورت یــخ زدگــی قطــرات عــدم چســبندگی کامــل رخ خواهــد داد . همچنیــن اعمــال یــک 

الیــه چســب بــر پشــت کاشــی پیشــنهاد مــی شــود.
اعمال یک الیه از چسب بر پشت کاشی در مصارف داخلی، با شرایط زیر  نیز توصیه میگردد:

1- اعمــال کاشــی هــای کــف بــا انــدازه بزرگتــر از cm2 500 و بــا میــزان جــذب آب بیشــتر از 0/5 % )بــه طــور مثــال 
کاشــی هــای چینــی(

2- اعمال انواع کاشی های دیوار با اندازه بزرگتر از cm2 120و میزان جذب آب بزرگتر از 0/5 % 
3- در مکان های خاص همانند سردخانه های صنعتی، حوضچه ها، استخر شنا و ...

500 cm2 4- اعمال انواع کاشی های دیوار با اندازه بزرگتر از


