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Unitile SL 
 پودر بند کشی مخصوص کاشی، سرامیک، موزائیک و سنگ

       

 شرح کلی:

Unitile SL .این محصول به  پودر بندکشی محصول آماده مصرف و بر پایه سیمان می باشد که پس از اضافه نمودن آب به مالتی مناسب با کارایی بسیار خوب تبدیل می شود

ه در سطوح داخلی یا خارجی ساختمان را دلیل استفاده از التکس پلیمری در ساختار خود از چسبندگی بسیار خوبی به سطوح کاشی و سرامیک برخوردار بوده و قابلیت استفاد

  داراست.

                                             

 کاربرد:

میلیمتر را داشته و خطر ترک خوردگی ناشی از انقباض سیمانی در مالت های بند کشی معمول ساختمانی  4با آب، قابلیت بندکشی تا عرض  Unitile SLط خمیر حاصل از اختال

 ندارد. همچنین از رنگ پذیری، عدم جمع شدگی و راحتی اجرا برخوردار می باشد.را 

Unitile SL .قابلیت استفاده در محیط های مرطوب چون استخر شنا، حمام، توالت، آشپزخانه های صنعتی و بام را داراست 

مخلوط نموده و سپس بندکشی  Unitile SLدرصد از چسب بتن  10را با حدود  Unitile SL توجه : در مواردی که نیاز به آب بند بودن مالت بند کشی است پیشنهاد می شود

     را آغاز نمایید.

                                            

مشخصات فنی:

 شکل ظاهری  پودر خاکستری یا کرم رنگ

 وزن مخصوص  لیتر کیلو گرم در 8/1

 اشتعال ندارد

 

 طرز اختالط:

لیتر آب اضافه کنید و مخلوط را با استفاده از  6تا  4حدود  Unitile SLسپس بسته به خمیری یا روان بودن مالت مورد نیاز بایستی به هر کیسه  .درزها را تمیز کنیدابتدا مسیر 

چه مرطوب از روی کاشی پاک دست یا مخلوط کن با دور پایین تا یکنواخت شدن کامل به هم زده و بند کشی را شروع کنید. اضافی مالت را پیش از خشک شدن کامل توسط پار

 کنید. 

 انبار داری:

Unitile SL ه دور از تابش مستقیم نور خورشید، بارندگی، فشار اضافی و روی پالت نگه داری نمایید. در این صورت تا یک سال قابل استفاده می باشدرا در محل سرپوشیده ب 

 

 بسته بندی:

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