
 
 BP F-100  پودر بندکشی

 

 شرح محصول :

BP F-100  کیبات پپلیمری جهت ترکیب آماده بر پایه سیمان و فیلرهای معدنی و پیگمنت های رنگی و افزودنی های اصالح کننده و تریک

 ارد و پس از گیرش در برابر آب مقاوم می باشد .العاده به جداره سنگ و کاشی د. این محصول چسبندگی فوق ندکشی کف و دیوار می باشدب

 ویژگی های فنی :

 شرح مشخصه

 نگیودر خاکستری و رپ کی یژگی فیزیو

  kg/litr 6/1  دانسیته 

 < 25Mpaروز ،  28در  استحکام فشاری 

 ساعت 3حدود    زمان خشک شدن 

 ساعت 24 (C 20)آوری  زمان عمل
Ph قلیایی 

  

                                                                                 :  خواص و اثرات

 چسبندگی فوق العاده به آهن، چوب، شیشه و انواع لوله فلزی •

 ایجاد پیوند قوی با سیمان، سنگ، کاشی و سرامیک •

 مقاومت بسیار باال در برابر نفوذ آب و رطوبت •

 در برابر سایش های فیزیکیمقاومت باال  •

 مقاومت در برابر شوینده ها •

 : موارد کاربرد

 قابلیت اجرا در کلیه درزها و بندهای سطوح سیمانی، بتنی، سنگی، آجری، چوبی، پلیکا، شیشه، آهن و... •

 و استخرهانعتی ای صهمورد مصرف در کاشی و سرامیک کاری آشپزخانه و حمام و رختشور خانه  •

 

 : مصرفمیزان 

  .پوشش دوغاب و میزان مصرف آن متغیر است و وابسته به زبری ، اندازه و ضخامت کاشی و عرض اتصال بین کاشی ها می باشد

 روش اجرا :

 آماده سازی سطح

 کاری کاشیساعت از زمان  24قبل از آغاز دوغاب ریزی پودر بندکشی مطمئن شوید که کاشی خوب محکم شده باشد. معموالً باید 

پشت کاشی ها را تست کنید که آیا جذب آب ، هرگونه مواد زائد را قبل از بندکشی ،از محل اتصاالت کاشیها پاک کنید.گذشته باشد

 . یددارند یا نه ، در صورتی که جذب آب نداشتند. قبل از بندکشی محلهای اتصال کاشی ها را خیس کن

  آماده سازی محصول

یکنواخت  را به آن اضافه کنید. پیوسته هم بزنید تا یک خمیرBP F100  پودر بندکشی،  یبه آرامآب تمیز را در سطلی بریزید و سپس 

 .شبه خمیردندان به دست آید

 

http://baaax.ir/fa/article/224/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.baaax.ir/fa/article/203/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86


 
 : تمیزکردن

 .قبل از خشک شدن، لوازم و تجهیزات را با آب گرم بشویید •

 .از یک پاک کننده مناسب و آب تمیز گرددمیتواند با استفاده  کاشیشدن ، دوغاب روی سطح  ساعت خشک 24بعد از  •

 

 . زبر یا متخلخل یا طبیعی رخ میدهد کاشی های رنگیمشکل رنگ زدایی در  ✓

 .امکان خراش برداشتن لعابهای صیقلی وجود دارد  ✓

 .بندکشی را در اتصاالت غیر ثابت به کار نبرید  ✓

 .محصول استفاده نکنیداسیدی قوی را روی این   ✓

 .لوازم و تجهیزات را با آب بشویید قبل از آن که خشک شوند  ✓

 

 نگهداری :

BP F-100  دمای می بایست در ظروف اصلی درب بسته در C 5  تاC 25  به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود. این محصول در ،

 پس از تولید قابل مصرف می باشد. قبل از استفاده به تاریخ مصرف درج شده روی محصول دقت نمایید. سال 1صورت نگهداری در شرایط فوق تا 

 : بسته بندی

 کیلوگرمی  25کیلوگرمی و  5یسه های ک

 

 

 

 

 

  
   

 
 

http://www.baaax.ir/
https://www.chidaneh.com/ideabooks/remodeling/materials/16715

