Unitile WL
چسب پایه پلیمری مخصوص نصب کاشی
شرح کلی:
 Unitile WLمحصول خمیری غیر سیمانی و آماده مصرف است که جهت نصب کاشی و سرامیک بر روی دیوارهای داخلی یا خارجی ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد .این
محصول برای نصب کاشی بر روی دیوارهای حمام یا سرویس های بهداشتی که در معرض خیس شدن موقت قرار دارند مناسب است ولی نمی توان آن را در مواردی چون استخر که
در معرض رطوبت دائم می باشند به کار برد .همچنین  Unitile WLرا نمی توان بر روی الیه قیری استفاده نمود .توجه شود که برای نصب قطعات سرامیکی بزرگ با وزن بیش از
 84کیلوگرم در متر مربع استفاده همزمان از تجهیزات نصب مکانیکی الزامی است.

کاربرد:
 Unitile WLرا بایستی روی سطوح سخت و تمیز توسط کاردک شانه ای پخش نمود .همچنین می توان از آن برای کاشی کاری جدید بر روی سطوح کاشی شده قدیمی استفاده
نمود مشروط بر آنکه ابتدا سطوح قدیمی را به خوبی با آب گرم و مواد شوینده شستشو داده ،سپس با خدشه دار کردن نسبی آنها و ایجاد سطح ی زبر امکان اتصال بهتر کاشی جدید
و قدیم را ایجاد نمود .به طور معمول مقدار مصرف چسب بسته به میزان ناهمواری سطوح بین  8تا  8کیلوگرم خواهد بود .پوشش حدود  04درصدی از  Unitile WLبر روی
سطح دیوار و یا بر روی سطح پشت کاشی تضمین کننده نصب و پایداری قطعات خواهد بود ولی چنانچه کاشی کاری در سرویس های بهداشتی یا اماکنی انجام شود که در معرض
خیس شدن متناوب قرار می گیرند ،جهت آب بندی سطوح الزم است تا پوشش دهی کامل و صد در صدی با استفاده از چسب کاشی انجام شود.
توجه Unitile WL :امکان ایجاد سطحی آب بند را دارد ولی پیشنهاد می شود در مواردی همچون پانل های گچی که بستر زیرین از امکان جذب آب زیادی برخوردار است ،پیش
از اقدام به کاشی کاری با استفاده از پرایمر مخصوص آب بندی نسبت به سیرکردن بستر اقدام شود.

مشخصات فنی:
شکل ظاهری

خمیر کرم رنگ

وزن مخصوص

 8/8کیلو گرم در لیتر

دمای زمان کار

 +84تا  +88درجه سانتیگراد

مقاومت حرارتی

 -88تا  +84درجه سانتیگراد

درجه اسیدی

 5تا 2

امتیازات :
کاربرد آسان ،هماهنگی با حرکات سازه ای ،کاهش بار مرده ساختمان و ایجاد الیه آب بند.
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بند کشی:
کاشی یا سرامیک ها را به یکدیگر نچسبانده و فاصله بند ها را در حدود  8میلی متر رعایت کنید .پس از نصب ،بالغ بر  88دقیقه زمان برای تنظیم محل استقرار دقیق کاشی ها
وجود دارد .اضافی چسب را پیش از خشک شدن کامل توسط پارچه مرطوب از روی کاشی پاک کنید ،همچنین مسیر درزها را نیز تمیز کنید .پس از  85ساعت درزها را بندکشی
نمایید.

انبار داری:
 Unitile WLرا در دمای باالتر از  +8درجه سانتی گراد در محل سرپوشیده و روی پالت بدور از تابش مستقیم نور خورشید ،بارندگی و فشار اضافی نگه داری نمایید .در این صورت
تا شش ماه قابل استفاده می باشد.

بسته بندی:
 Unitile WLدر سطل های  88و  88کیلو گرمی بسته بندی و عرضه می شود.
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