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Unitile FL 
 چسب مخصوص نصب کاشی، سرامیک و موزائیک 

       

 شرح کلی:

Unitile FL .این محصول را  محصول پودری آماده مصرف است که تنها با افزودن آب تبدیل به مالت خمیری شده و جهت مصارف داخلی یا خارجی مورد استفاده قرار می گیرد

کیلوگرم در متر مربع استفاده  25از می توان جهت چسباندن کاشی، سرامیک و موزائیک در کف استفاده نمود. توجه شود که برای نصب سرامیک یا سایر قطعات با وزن بیش 

 همزمان از تجهیزات نصب مکانیکی الزامی است.

 

 کاربرد:

Unitile FL میلی متر خواهد بود. جهت  6تا  3سطح بین  ناهمواری سته به میزانب ضخامت مورد نیاز بایستی روی سطوح سخت و تمیز توسط کاردک شانه ای پخش نمود. را

به میزان  Unibond ACآشپزخانه های صنعتی، بام و دیوار می بایست به طور همزمان از چسب بتن  در محیط های مرطوب چون استخر شنا، حمام، توالت،  Unitile FLاستفاده 

 % وزن پودر نیز استفاده نمود.10

 

                                     مشخصات فنی:

 شکل ظاهری  پودر خاکستری یا کرم رنگ

    وزن مخصوص مالت لیتر گرم درکیلو  2/2

 اشتعال ندارد

  

طرز اختالط:

 :ابتدا مقدار آب مورد نیاز را به یکی از دو روش زیر محاسبه کنید

 به آب اضافه کنید. 1به  5روش وزنی: پودر را با نسبت حدودی  -

 به آب اضافه کنید. 1به  3/3روش حجمی: پودر را با نسبت حدودی  -

بی حرکت گذاشته، پس از گذشت  دقیقه آن را 5م زده، حدود استفاده از دست یا مخلوط کن با دور پایین تا یک نواخت شدن کامل و خروج حباب های بزرگ هوا همخلوط را با 

 زمان مورد نظر مجدد آن را به هم زنید.

 

 بند کشی:

دقیقه زمان برای تنظیم محل استقرار کاشی ها وجود دارد.  30میلی متر رعایت کنید. پس از نصب، بالغ بر  3کاشی یا سرامیک ها را به یکدیگر نچسبانده و فاصله بند ها را در حدود 

 ساعت درزها را بندکشی نمایید. 48اضافی چسب را پیش از خشک شدن کامل توسط پارچه مرطوب از روی کاشی پاک کنید، همچنین مسیر درزها را نیز تمیز کنید. پس از 
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 انبار داری:

Unitile FL تفاده میباشد.در محل سرپوشیده بدور از تابش مستقیم نور خورشید، بارندگی، فشار اضافی و روی پالت نگه داری نمایید. در این صورت تا یک سال قابل اس را 

 

 بسته بندی:

Unitile FL  کیلوگرمی بسته بندی و عرضه می شود. 25در کیسه های 
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