
 

  TILE FINISH 100 پودر بندکشی

 و ضد آب الیآنتی باکتر

 شرح محصول

از سیمان ، سنگ سیلیکای دانه بندی شده و این محصول 

 تقویت کننده مالت تهیه شده است . پلیمر های

 مشخصات فنی 

 رنگ مختلف 03در: رنگ

 پودری:فیزیکی حالت

 1/2حدود کیلویی  5برای هر بسته  : نسبت اختالط

لیتر آب جهت بندکشی  1/5لیتر جهت بندکشی دیوار و 

 کف

 دقیقه03: زمان استفاده پس از اختالط با آب

درجه سانتی گراد و  22در دمای  : زمان گیرش نهایی

 ساعت می باشد 22درصد  53رطوبت تقریبی 

 نحوه مصرف:
ظرفی تمیز را انتخاب و به اندازه نیاز در آن آب بریزید 

را در ظرف آب قرار داده ، آن را روشن و پودر .میکسر 

بندکشی را به آرامی به آن اضافه نمایید.عمل مخلوط 

کردن را تا بدست آمدن خمیری کامالً یکنواخت ادامه 

دهید.)هرگز به مخلوط آب بیشتری اضافه نشود.(مطمئن 

 شوید بندکشی خشک، تمیز و خالی از چسب اضافی باشد.

ا کاشی متخلخل می بایست بند برای استفاده در سنگ ی

 را کمی مرطوب کرد تا به واکنش هیدراسیون کمک کند

جهت بندکشی کف ،مخلوط آماده شده را توسط تی 

الستیکی بر روی سطح پخش و با عمل رفت و برگشت 

بندها را پوشش دهید)بندکشی سطوح بزرگ را در چند 

 مرحله انجام دهید(.

ا به خوبی در بندها جهت بندکشی دیوار ، خمیر حاصله ر

 فشرده کنید.

قبل از برداشتن مواد اضافی اطراف بندها توجه کنید که 

 خمیر بندکشی محکم شده باشد.

جهت تمیز کردن اطراف بندها از یک اسفنج متخلخل 

 استفاده نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

اسفنج آغشته به خمیر بندکشی را بطور مداوم شسته و 

 مجدداً مورد استفاده قراردهید.آب آن را کامالً بگیرید.و 

توجه داشته باشید رطوبت اضافی اسفنج جذب مواد 

بندکشی شده که پس از خشک شدن باعث جمع شدگی 

 و جدا شدن آن از بندخواهد شد.

 میزان مصرف:

تعیین میزان دقیق مصرف بستگی به ابعاد کاشی یا سنگ 

 دارد.

 نکات:

چربی و گرد و غبار محل استفاده باید عاری از هر گونه  -

 و ذرات سست باشد.

توصیه می شود این محصول در محل هایی با لرزش  -

 زیاد استفاده نشود.

در صورت آغشته شدن سطح روی کار با خمیر بندکشی  -

 باید سریعاً با اسفنج مرطوب تمیز گردد.

 ویژگی ها:

 ضد آب -

 در رنگ های مختلف -

 آنتی باکتریال -

 موارد استفاده:

طبیعی و شی انواع کاشی ، سرامیک و سنگ بندک

مصنوعی بر روی کف یا دیوار در محیط های داخلی و 

 خارجی ساختمان

 شرایط نگهداری و بسته بندی 

زمان ماندگاری این محصول در بسته بندی اولیه و دور از 

 ماه می باشد. 12رطوبت 

 بسته بندی:

کیلوگرمی بسته بندی  13و  5این محصول در پاکت های 

 می شود.
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