مقاومت حرارتی و
برودتی

PRIMAFUGA
گروت و مالت بند کشی کاشی
(مطابق استاندارد :)EN 13888-CG2

انبار داری

 +08ºcتا -08 ºc
برای رنگهای قهوه
ای،خاکستری و مشکی 9ماه
برای رنگهای
سفید،بژ،زرد،الجوردی،سبز،آبی
،قرمز وصورتی  10ماه(در
بسته بندی اصلی در محیط خنک
و خشک)

تعریف :
شامل سیمان ،ریزدانه و
ترکیبات مالت PRIMAFUGA
افزودنی های خاص می باشد  .این محصول به سرعت و با
حداقل میزان جمع شدگی سخت می شود و شکل می گیرد.این
محصول پس از خشک شدن از مقاومت مکانیکی خوب و ظاهری
مناسب برخوردار است .این مواد در رنگهای متنوع قابل
تامین هستند.

مصارف :
به منظور درزگیری وبندکشی کفهای سرامیکی ،کاشی هایآ جری ،کا شی های ل یز  ،در اب عاد مخت لف در م صارف
داخلی و خارجی.
قا بل ا ستفاده در سی ستم هایی که تغی یر اب عادیناچیزی دارند.
به دلیل خاصیت مکانیکی باال و مقاومت سایشی مناسب ، PRIMAFUGAبه منظور درزگیری کاشی های استخرهای شنا
 ،سردخانه ها  ،بالکن ها  ،در سطوح دارای سی ستم
گرمایش کفی  ،سطوحی که تا اندازه ی زیادی در معرض
آب قرار می گیرد ،قابل استفاده است.
سطوح در م عرض تردد ز یاد مان ند سوپرمارکتها،راههایماشین رو ،تعمیرگاهها،مراکز خرید
کفهای قدیمی با درزهای آسیب دیدهبببداااارزدب

خواص و مزایا :
مستحکمدارای مقاومت سایشی باالدافع آبمقاومت مکانیکی باالعاری از مواد خطرناکغیر قابل اشتعالمورد ا ستفاده برای سطوح داخ لی  ،خارجی و م غروق درآب
اصالح شده با مواد پلیمریاعمال آسان و قابلیت تمیز شدن با آبمناسب سطوح دارای گرمایش دیواری و کفیظاهری زیبا دررنگ های متنوعکاربری خوب در دماهای باال و پایین(  +08ºcتا ) -08 ºcراجدول خواص :تخجدول خ
سیمان ،ریزدانه ،افزودنی
پایه
های خاص
سفید،خاکستری،قهوه ای،
مشکی ،بژ ،زرد ،سبز ،آبی،
رنگ
قرمز ،صورتی
دمای اعمال  /سطح
 +5˚Cتا +08˚C
زمان ماندگاری پس
 1ساعت
از اختالط
پهنای درز
8-5 mm
پاکت 5کیلوگرمی و08
بسته بندی
کیلوگرمی
 shrinkageخطی
< 0 mm/m
()EN-12808-4
قابلیت تردد پس از
 1روز
پخت کامل
0روز
مقاومت فشاری
)( EN 12808-3
مقاومت خمشی
()EN12808-3
مقاومت سایشی
)(EN 12808-2

 15Mpa
 0/5Mpa
<1888 mm3

سمیت

غیرسمی

جرم حجمی مخلوط
مقاومت در برابر
رطوبت
نسبت اختالط
میزان جذب آب ( EN
)12808-5
تمیزکاری

0 gr/Cm3
خیلی خوب
 %08از پودر
در  08دقیقه>0 gr
در  048دقیقه >5gr
با اسفنج مرطوب

دستورالعمل مصرف :
آماده سازی سطح:
جهت حصول بند کشی کامل و تثبیت کاشی ها،به منظور
رطوبت حاصل از تبخیر و
جلوگیری از باقی ماندن
یکنواختی در رنگ  ،مالت نصب کاشی باید به حد کافی
خشک باشد.چنانچه از یک چسب پایه سیمانی مخصوص
استفاده شده باشد ،بند کشی جهت دیوار بعد از 04
ساعت و برای کف بعد از یک الی دو روز اجرا شود .در
صورت اعمال کاشی های جاذب بر سطح کامال خشک و خصوصا
دردمای باال مرطوب نمودن درزها توصیه میشود .درزها
از گرد و خاک یا هر ماده ای که بر میزان چسبندگی
تاثیر منفی می گذارد باید پاکسازی شود.
اگر که سطح قبال کامال خشک شده است و یا در هنگامی که
کاشی ها جاذب باشند(مخصوصا در دماهای باال) توصیه می
شود که درزهای مورد نظر مرطوب شوند.درزها باید کامال
عاری از هرگونه گرد و غبار و یا موادی که باعث ضعف
چسبندگی می گردند ،باشند.
اگر نیاز است کاشی ها بدون هیچ گونه فاصله و درزی
در کنار یکدیگر قرار گیرند ،ضروری است که اجزای
گروت با یک اسفنج خیس کامال تمیز شوند و دوباره با
همان سیستم قبلی با اب بیشتر مورد اجرا قرار
گیرد .اگر این امر انجام نپذیرد ممکن است خشک شدن
 PRIMAFUGAبه درستی خشک نشود زیرا زمانیکه سیمان
شروع به گیرش می کند( بعد از  4ساعت ) آب بیشتری از
مالت  ،جذب کاشی ها خواهد شد.
اختالط :
آب تمیز با استفاده از یک
پودر را با  %08وزنی
مخلوط کن الکتریکی مناسب با سرعت پایین مخلوط
نمایید تا همگن شود .مالت آماده مصرف شده تا یک ساعت
قابل اعمال می باشد.
روش اعمال :
مالت را با یک لیسه انعطاف پذیر و الستیکی پخش کنید.
به ه نگام پخش کردن فشار مناسبی اعمال کنید که از
نفوذ مالت به داخل درزها مطمئن شوید .منتظر بمانید
تا مالت کمی سفت تر شود .سپس اضافات مالت را به کمک
یک اسفنج مرطوب بردارید.

نکات مهم :
جهت تامین یک کار صحیح  ،مهم است که طبق دستورالعمل
ها عمل کنید .بویژه انتخاب زمان مناسب برای پاک
با استفاده از اسفنج تر اهمیت
کردن سطوح آلوده
دارد .اگ ر این کار خیلی زود انجام شود ،ممکن است
مقداری از گروت از درز بیرون کشیده شود .اگر دیر
اقدام شود ممکن است به سطح کاشی آسیب وارد شود.
کاشی های بسیار جاذب به طور جبران ناپذیری با گروت
لک میشوند لذا قبل از آن باید از یک محصول مناسب
استفاده شود .زمانی که مالت در حال سخت شدن است
نباید هیچگونه آبی به آن اضافه شود چرا که بر روی
رنگ و ویژگی های مقاومتی نهایی آن تاثیر می گذارد.

