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اطالعاتپايه.1
طبقهبندیچسبهایکاشیمطابقاستانداردملیشماره1.1.12492-1

Cچسبهایکاشیپایهسیمان

Dچسبهایدیسپرسی

Rچسبهایرزینیواکنشگر

1چسبباخصوصیاتبنیادی)چسبمعمولی(

2چسبباخصوصیاتاضافی)چسببهبودیافته(

Tچسببالغزشکاهشیافته

Eچسببازمانبازگسترشیافته

Fچسببازمانگیریشسریع

چسبباقابلیتتغییرشکل
)۲/5mm>5<تغییرشکلmm(S1

چسبباقابلیتتغییرشکلباال
5>تغییرشکل( mm(S2

1.1.1. Kplus طبقهبندیچسبهایکاشیتولیدی

نوعطبقهنوعچسب

)Flex( 2فلکسTEC

)Plus( 1پالسTEC

برایهریکازسهنوعفوقمیتوانطبقههایمختلفیبهشرحزیرمشخصنمود.

طبقهبندیچسبهایکاشیمطابقاستانداردملیشماره12492-1
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طبقهبندیکاشیها.2.1
طبقهبندیبراساسمقاومتسايش.1.2.1

طبقهبندیبراساسنوعکاشی.2.2.1

کالس5کالس4کالس۳کالس2کالس1

مناسببرای

دیواردیواردیواردیواردیوار

کفبدونآلودگی...
خشانداز

کفبدون/بامقدارکمی
آلودگیخشانداز

کفبامقدارکمیآلودگی
خشانداز

کفباآلودگیخشانداز

موارداستفاده

حمام/اتاقخوابحمام/دستشوئی
مناطقمسکونی

)بدونآشپزخانهویادارای
خروجیبهبیرون(

آشپزخانه/بالکن/تراس/
مناطقمسکونیدارای

خروجیبهبیرون

گاراژ/محلکار/دفاتر
اداری

کفبدونآلودگی
خشانداز

مکانهایباترددبسیار
کم/بدونکفش

مکانهایباترددکم/
کفشباکفنرم

مکانهایباترددمعمولی/
کفشمعمولی

مکانهایباترددزیاد/
کفشباکفسخت

نوعکاشی
کاشیسفالی

لعابدار
سنگمصنوعی

لعابداروبدونلعاب

کاشیپرسالنی
لعابداروبدونلعاب

پولیششدهوبدونپولیش

نرم،آسانبرایکار،جذبآبباالخصوصیات
بسیارسخت،جذبآبپایین،مقاومدر

برابریخزدگی
بهشدتسخت،تقریبابدونجذبآب،

مقاومدربرابریخزدگی

فضایداخلی/دیواروکفموارداستفادهتوصیهشده
)مثال:درحمامواتاقخواب(

فضایداخلیوخارجی/
آشپزخانه،بالکنو....

فضایداخلیوخارجی/گاراژ،دفاتر
اداری،برجها

TA Flex / TA PlusTA FlexTA Flexچسبکاشیمورداستفاده

طبقهبندیکاشیها
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کنترلسطحزيرکار.۳.1

سـطحزیـرکاربایـدمحکـم،بـادوام،مسـطح،خشـکوبـدونهرگونـه
یخزدگـی،رنـگ،روغـنوقطعـاتسسـتباشـد.

کنترلبصری	�
بـرایچسـبندگیمـالتعواملـیماننـدترکهـایواضـح،مـوادخارجـی
چسـبنده،قطعـاتسسـتوناپایـدار،آلودگـی،گـردوغبـارو...نامطلـوب
میباشـند.اقدامات:قسـمتهایسسـت،مـوادخارجیچسـبندهوآلودگیرا
بـاهروسـیلهای)بـهطـورمثـالبایـکبرسفلـزی(بهطـورکامـلتمیزو

نمایید. جـدا

خراشولک	�
بـایـکآزمایـشسـادهمــیتوانبهدوامسـطح)پوسـتهنشـدن(پـیبرد.
بـرایایـنکاربـایکجســمنـوکتیزخراشــیدرسـطحزیرکارایجــاد
نماییدوبادسـترویآنراپاککنید.اگرسـطحفروریخت،نشـاندهنده

سـطحیناپایداراسـت.

نوارچسب	�
ایـنروشبـهویژهمناسـببرایدیوارهاییاسـتکـهقبالرنگشـدهاند.برای
کنتـرلسـطح،یـکنـوارچسـبقـویرارویسـطحبچسـبانیدومحکـم
فشـاردهیـد.اگـرموقـعکندنچسـب،رنـگبههمـراهآنجدانشـدبدان

معناسـتکـهرنگاسـتفادهشـدهکامالپایداراسـت.

آزمونقطراتآب	�
میـزانجـذبآبسـطحزیـرکارمیبایسـتکنتـرلشـود.اگـرسـطحزیر
کارخیـسشـودوقطـراترویسـطحبماننـد،میتـواننتیجـهگرفـتکه
سـطحجـاذبنیسـت.اگـرقطـراتبـهآرامـیواردسـطحزیـرکارشـوند،
جـذبسـطحزیـرکارعـادیاسـتواگرسـریعواردسـطحزیرکارشـوند،
سـطحزیـرکاربـهشـدتجاذباسـتوبرایناسـاسمیبایسـتازپرایمر

مناسـباسـتفادهشود.

سطوحیکهبهسطحدسترنگپسمیدهند	�
سـطوحیکـهبهدسـترنگپـسمیدهنـد،ابتدامی بایسـتپـاکوتمیز

وسـپسباپرایمرآمادهسـازیشـوند.
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طرحريزیکاشیکاری.4.1

-ابتداعرضدیواررااندازهگرفتهونقطهوسـطراجهتشـروعکاشـیکاری
پیـداکنیـد.درصورتـیکـهتکههـایکاشـیدرانتهـایدوطـرف،عرضـی
کمترازنصفیککاشـیداشـتهباشـندنقطهشـروعکاشـیکاریرابایدبه
گونـهایتنظیـمکنیـدکـهعرضهرکـدامازتکههـابیشـترازنصفعرض
یـککاشـیشـود.همچنینعـرضدوتکهبایدبایکدیگرمسـاویباشـند.

-وقتیارتفاعمعینیجهتکاشـیکاریمشـخصنشـدهاسـت،کاشـیکاری
رابـایـککاشـیکامـلازپاییـنبهبـاالانجـامدهید.امـازمانیکـهارتفاع
معیـنشـدهاسـتکاشـیکاریراازبـاالبـایـککاشـیکامـلشـروعوبا

کاشـینیمـهشـدهدرپایینتمـامکنید.

-زمانیکـهدیـواردارایسـتونولبـهخارجـیباشـد،میبایسـتازکاشـی
کامـلدرقسـمتلبـهبیرونـیوکاشـینیمـهدرلبـهداخلی)کناره(

استفادهکنید.

کاشیکاریرویکف	�
� 	

-وقتـیاتـاقبـهصـورتچهارگـوشکامـلوبدونسـتونویالبـهبیرونی
اسـت،ابتـدابـایـکریسـمانکـفراازوسـطوبصـورتمـوازیبا
دیوارهـایکنـاریعالمتگـذاریکنید.سـپساولیـنردیفکاشـیراازهر
دوطـرفریسـمانوبـارعایـتفاصلـهبندکشـیوبهمـوازاتدیوارها

بچینیـد.سـپسردیـفهایبعـدیرابهسـمتدیـواربچینید.

ب-زمانـیکـهابعـادکاشـیهایمورداسـتفادهدردیواروکفیکسـاناسـت،
بندکشـیهایکفمیبایسـتدرراسـتایبندکشـیدیوارباشـد.

درقسـمتهاییکـهاتاقهـایکدیگـرراقطـعمیکنندمیبایسـتبهراسـتای
بندکشـیدقتشـودودرزهایانبسـاطرادقیقـازیرچارچوبدر،قـراردهید.

طرحريزیکاشیکاری
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ابزارکار،آمادهسازیکاشی.5.1

جهـتکاشـیکاریوبندکشـیمالـهشـانهای)دندانـهدار(،کمچه،دسـتگاه
دریـلکـهبـهآنپـرههمـزنمتصلشـود،صلیـب،تـراز،چکشالسـتیکی،
مالـه و ریسـمان انبـر، گاز بـرشسـنگ، ابـزار کاشـی، برشدهنـده ابـزار

اسـفنجیمـوردنیـازمیباشـد.

برشکاشـی:پـسازآنکهکاشـیهادرسـمتلعابدارتوسـطدسـتگاهبرش،
برشدادهشـدند،بهآرامیبااسـتفادهازچکشالسـتیکیبهقسـمتپشـتی
کاشـیضربهواردکردهتاکاشـیازقسـمتبرشدادهشـده،شکسـتهشـود.
زمانـیکـهالزماسـتبرایخروجیهـایآبویابرقدرکاشـیبـرشایجاد
شـودازسـمتلعابداربرشـیبهابعـادموردنیـازبررویکاشـیایجادکرده

وسـپسباضربهزدنبهقسـمتپشـتی،آنقسـمتراجداکنید.

اجرایچسبکاشی.6.1
روشهایاجرایچسبکاشی.1.6.1

بهتـراسـتپشـتکاشـیقبـلازشـروععملیـاتبـاآببـهطـورکامـلخیـسشـود.عمومـاروشمـورداسـتفادهبرایاجرایچسـبکاشـیبـهصورت
Floatingمـیباشـدکـهدرآنمـالتبصـورتیـکالیـهنـازکیکنواخـت)حداکثـرضخامـت10میلیمتر(بـرروییکسـطحازپیشآمادهشـده،
خشـکومسـطحبااسـتفادهازلبهصافمالهکشـیدهشـدهوسـپسبااسـتفادهازلبهشـانهدار)دندانهدار(ماله،شانهکشـیمیشـود.امادرمواردیدو

روشدیگـرنیـزجهـتاجـرایچسـبکاشـیوجـودداردکهدرجـدولزیربـههرسـهروشپرداختهمیشـود.

FloatingButteringFloating - Butteringنحوهاجرا

اجرایچسب

سطحزیرکاربااستفادهازلبهصافبه
مالتآغشتهودرنهایتبااستفادهاز

لبهدندانهدار
شانهکشیشود

بااستفادهازکمچهویامالهقسمت
پشتیکاشیبهمالتآغشتهودر

نهایتبامالهدندانهدار
شانهکشیشود

سطحزیرکاربااستفادهازلبه
صافوهمچنینقسمتپشتیکاشیبه
مالتآغشتهودرنهایتبااستفادهازلبه

دندانهدارشانهکشیشود

دیوار،کف،فضایداخلیموارداستفاده
دیوار-بهطورمثالکاشیهایپایه

باریکونیزکارهایتعمیراتی

کف-مرمر،گرانیت،سنگطبیعی،
فضایخارجی،بالکن،

تراس،سیستمگرمایشیازکف

ابزارکار،آمادهسازیکاشی
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انتخابمالهشانهای)دندانهدار(.2.6.1
مـالتچسـبکاشـیتوسـطلبـهصـافمالـهبـررویسـطحقـرارگرفتهو
سـپسبـااسـتفادهازلبـهدندانـهدارشانهکشـیمیشـود.بـااسـتفادهاز
ایـنروشیـکضخامـتیکنواخـتازمـالتبررویسـطحاجرامیشـود.
انتخـابانـدازهدندانهمالهشـانهایبهابعادکاشـیبسـتگیدارد.همچنین
زمانـیکهسـطحزیـرکارناصافاسـت،میبایسـتانـدازهدندانـهبزرگتراز

انـدازهگفتهشـدهانتخابشـود.

کنترلآغشتگیمالت.۳.6.1

نکته
مهم

دراجـــرایچســـبکاشـــیمیبایســـتحداقـــل%80
ـــد. ـــدهباش ـــیدهش ـــبپوش ـــطچس ـــیتوس ـــتکاش پش

ـــی ـــی،کاش ـــهکاش ـــالتب ـــتگیم ـــرلآغش ـــسازکنت پ
ـــب ـــودنص ـــلخ ـــتهودرمح ـــالتآغش ـــهم ـــدداب مج

میشود.

روشاجرا

بندهای)درزهای(کاشی.7.1
الـف-ایجـادبنـد)درز(:درزهـایبیـنکاشـیمیبایسـتایجـادشـوندتـااختـالفبیـنانـدازهکاشـیهاونیـزجابجاییهاتـاحدامـکانمتعادلشـوند.
انـدازهدرزهـاکامـالسـلیقهایمـیباشـد.شـایانذکراسـتانـدازهدرزدرسـنگهایطبیعیمانندمرمروگرانیتونیزکاشـیهایپرسـالنیمرسـوم،

متفاوتاسـت.

ب-درزهـایانبسـاط:بـهطـورکلـیدرهـرجایـیکـهامـکانجابجایـیوجودداشـتهباشـد،ایجـادبندضروریاسـتتـاازایجادتـرکجلوگیریشـود.
ایـنامـربـهویژهبـرایمواردزیـرکاربـرددارد:

)cm(ابعادکاشی)mm(اندازهدندانه

4تا5×5

۶تا10×10

8تا۲0×۲0

10تا۳۳×۳۳

بزرگتراز10بزرگتراز۳۳×۳۳

نکته
مهم

ـــتیاز ـــابایس ـــی،حتم ـــبکاش ـــتفادهازچس ـــتاس جه
ـــود. ـــتفادهش ـــانهایاس ـــهش مال

درزهایجانبی)دیوار/دیواروکف(	�
اتصاالت)مثال:سرویسهایبهداشتی(	�

درزهایانبساطدرکفهایوسیع	�
درزهایپوششکف	�
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کاشیکاریديواروکف.2

کاشیکاریديوار.1.2
پرايمر/عايقکاری.1.1.2

قطعـاتسسـت،رنگهایقدیمیکهمقـاومدربرابرآبنیسـتندوآلودگیها
بایـدکامـلازبینبـرود.رنگهایقدیمیمقاومدربرابـرآببایکبرسفلزی
خراشـیدهشـوند.سطوحخشـک،عاریازیخزدگی،پایدارومسطح،بسته
بهنوعسـطحزیرکاربایدباپرایمرمناسـبآمادهسـازیشـوند.مکانهاییکه
بـاتـراوشآبمواجههسـتندمیبایسـتتوسـطپرایمـرعایقآبـیکیپالس
عایقکاریشـوند.پسازاینکهعایقکاملخشـکوسـفتشـد،کاشـیکاری
انجـاممیگردد.پیشازکاشـیکاریاختالفزمانخشـکشـدنسـطوحزیر

کارمتفاوت،میبایسـتدرنظرگرفتهشـود.

عالمتگذاری.2.1.2
بـرایمکانهایـیکهتاباالکامالکاشـیکاریمیشـوند،یکعالمـتدرردیف
وسـطوبـرایمکانهایـیکـهتـانیمهکاشـیکاریمیشـوندیـکعالمتدر
باالتریـنردیـفگذاشـتهشـود.بـرایکاشـیکـفمیبایسـتبـهگونهای
باشـدکهبارعایتحداقل5میلیمتربرایدرزبندیباسـیلیکون،کاشـی
بـهصـورتلبـهبهلبهباکاشـیدیوارباشـد.بـرایعالمتگـذاریمیتـواناز

ریسماناسـتفادهکرد.

آمادهسازیمالت.۳.1.2
بـرایتهیـهمـالت،۲5کیلوگرمپودر)معادل1بسـته(رابـا۷/5لیترآبمخلوط
نماییـد.آبرادرظرفیتمیزریختهوپودرچسـبکاشـیبـهآناضافهگردد.
سـپسمـالتبـاهمـزنبرقیباسـرعتکمهـمزدهشـود.بهمـدت5دقیقه
جهـتعمـلآوری،بـهمـالتفرصتدادهشـود.سـپسدوبارهبهمـدت1تا

۲دقیقـههـمزدهشـودتامالتییکدسـتبهوجـودآید.

نکته
مهم

ـــاز ـــاختوس ـــاختارس ـــرکارس ـــطحزی ـــهس درصورتیک
ـــع ـــیمای ـــایرطوبت ـــتفادهازعایقه ـــد،اس ـــکباش خش
ــدا ــنتیاکیـ ــایسـ ــایعایقهـ ــهجـ ــدهبـ ــکاررونـ بـ

توصیـــهمیشـــود.

کاشیکاریديوار
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پوششسطحبامالت.4.1.2
همـوارهمقـداریازمـالتبایـدبررویسـطحاعمالشـودکـهبتـوانآنرادر
زمانکاشـیکاریتعریفشـده)متناسبباچسبمورداسـتفاده(،کاشیکاری
نمـود.درزمـاناجـرایمـالت،تمـامدسـتگاههایگرمایـشوسـرمایشباید

خامـوشبـودهودمـابیـن5+تا۲5+درجهسـانتیگرادباشـد.

شانهکشیسطحآغشتهشدهبهچسب.5.1.2
مطابـقباضخامتموردنیاز)اندازهکاشـی(،مالهشـانهای)دندانـهدار(انتخاب

وسطحشانهکشـیمیشود.

نصبکاشی.6.1.2
درایـنمرحلـهکاشـیهانصبوبررویبسـترچسـبفشـاردادهمیشـوند.
بهتراسـتهرکاشـیمسـتقیماکنارکاشـیدیگرقرارگیردوکمیحرکت
دادهشـودتـاانـدازهدرزمـوردنظـرایجـادویکنواختشـود.مالتهاییکه
ازدرزبیـرونزدهمیشـوندراتمیـزنماییـدوسـپسسـطحرابـااسـفنج
تمیـزوخشـککنیـد.پـسازگذشـتحـدود۲0دقیقـهازاجـرایمـالت
رویسـطح)برایچسـبکاشـیTAPlus(وحدود۳0دقیقه)برایچسـب
کاشـیTAFlex(دیگـرامکانکاشـیکاریبـهدلیلعدمچسـبندگیوجود
ندارد.درصورتوجودمشـکل،مالتکارشـدهبایدازسـطحجداوسـطح

مجـددابامالتجدیدپوشـشدادهشـود.

صلیب.7.1.2
جهـتایجـاددرزهـایهـمانـدازهمیتـواندرزبنـدیرابـااسـتفادهاز
صلیبهایـیکـهبـههمیـنمنظـورمیباشـندانجـامداد.قبلازبندکشـی

بایـدایـنصلیبهـاراخـارجکرد.

بندکشی.8.1.2
اجازهدهیدکهچسـبکاشـیکاملخشـکشـود)حدود۲4سـاعت(در
غیـرایـنصـورتمالتبندکشـیتغییررنگخواهدداد.سـطحکاشـیکاری
شـدهودرزهـاکامـلتمیـزشـوند.مـالتبندکشـیآمـادهشـدهبـهصورت
قطـریوحـرکاتضربـدریبـررویسـطحاعمـالمیشـود.درصورتـیکه
درزهـاکامـلپـرنشـدندمیبایسـتبـاردیگربندکشـیانجـامشـود.پساز
خشـکشـدنمالتبندکشـی،سـطحکاشـیهابایکاسـفنجنمناکتمیز
شـوند.دقـتشـودکهدرزهـایجانبـی)محـلتقاطـعدیوار-دیـوارودیوار-
کـف(بـامالتبندکشـیپـرنشـوند،بدینمنظـورمیتـوانایندرزهـارابا
نوارچسـبپوشـاندودرمرحلـهبعـدبااسـتفادهازسـیلیکونآنهـاراپرکرد.

نکته
مهم

کیپـــالس کاشـــیهای چســـب از اســـتفاده بـــا
ــود ــنوجـ ــهپاییـ ــاالبـ ــیهاازبـ ــبکاشـ ــکاننصـ امـ
ـــب ـــدهچس ـــامش ـــتتم ـــرضخام ـــنحداکث دارد.همچنی
کاشـــیپـــسازنصـــبکاشـــی۲-5میلیمتـــر)بســـته

ــد. ــی(میباشـ ــایزکاشـ ــهسـ بـ

نکته
مهم

ــودهواز ــازبـ ــتمجـ ــکجهـ ــطدریـ ــیفقـ شانهکشـ
حـــرکاتدورانـــییـــاقوســـیجـــداًخـــودداریشـــود.

کاشیکاریديوار
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کاشیکاریکف

اجرایسیلیکون.9.1.2
بـرایاینکـهدرزبنـدیهـایجانبـیکـهتحـتتاثیـرجابجایـیهـایمکانیکـیودماییهسـتند،تـرکنخورنـد،میبایسـتازچسـبهایسـیلیکونیکه
خاصیتارتجاعیدارند،اسـتفادهنمود.بدینمنظورابتدااضافاتچسـبوسـایرآلودگیهاازمحلدرزپاکشـوند.سـپسبسـتهبهاندازهدرز،سـیلیکون
مـوردنظـرراانتخـابنمـودهودرزبـهصـورتیکنواختپوشـاندهمیشـود.برایصافکردنسـطح،رویمـالتکههنوزتازهاسـت،بااسـتفادهازیکقلم
مـوآغشـتهبـهمخلـوطآب-مایـعشسـتوشـو)کهرنگغلیظیندارد(کشـیدهمیشـود.سـپسمـواداضافهپـاکمیگرددوسـطحکامالصافمیشـود.

زمانخشکشدنسطحزيرکار

4-8هفتهاستریشسیمانی/بتن

۳-5هفتهانیدریت/استریشگچی

نکته
مهم

حداکثـــرضخامـــتتمـــامشـــدهچســـبکاشـــیپـــس
ــایز ــهسـ ــتهبـ ــر)بسـ ــی۲-5میلیمتـ ــبکاشـ ازنصـ
ـــث ـــتباع ـــنضخام ـــتای ـــدمرعای ـــد.ع ـــی(میباش کاش

ــد. ــدشـ آســـیبدیدگیکاشـــیخواهـ

کاشیکاریکف.2.2
پرايمر/عايقکاری.1.2.2

قطعـاتسسـت،رنگهایقدیمیکـهمقاومدربرابرآبنیسـتندوآلودگیها
کامـالازبیـنبرونـد.رنگهـایقدیمیمقـاومدربرابرآببایـکبرسفلزی
خراشـیدهشـوند.پیـشازکاشـیکاریاختالفزمانخشـکشـدنسـطوح

زیـرکارمتفـاوت،میبایسـتدرنظرگرفتهشـود.
بسـتهبهسـطحزیرکارازپرایمرمناسـبجهتآمادهسـازیسطحاستفاده
شـود.مکانهایـیکـهبـاتـراوشآبمواجـههسـتندمیبایسـتتوسـط
عایـقآبـیکیپـالس،عایـقکاریشـوند.وزمانیکـهعایقکامالخشـکو

سـفتشـد،کاشـیکاریانجامشود.

پوششسطحبامالتچسبکاشی.2.2.2
مـالتمطابـقدسـتورالعملآمـادهوبـااسـتفادهازمالـهبـررویسـطح
کشـیدهشـود.سـپسبـاتوجـهبـهضخامـتمـوردنیـازبـااسـتفادهازلبه

دندانـهدارمالـه،شانهکشـیشـود.

نصبکاشی.۳.2.2
اولیـنکاشـیبایـدبهصورتمـوازیبادیوارنصبشـودوپـسازآناولین
ردیـفازکاشـیهاقـرارگیرنـد.کاشـیهابررویبسـترچسـبفشـارداده

ومحکمشـود.

قرنیز.4.2.2
قرنیزهاپسازآنکهکاشیهایکفبندکشیشدند،نصبگردند.
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بندکشیوآببندی.۳.2

پـسازخشـکشـدنکامـلچسـبکاشـی)حـدود48سـاعت(بندکشـیدرزهـاونیـزآببنـدیکنارههـابـاسـیلیکونقابـلارتجـاعمناسـب،هماننـد
دسـتورالعملهایگفتـهشـدهبـرایدیـوارانجـامشـود.

نصبکاشیرویکاشیقديمی.4.2

درصورتـیکـهکاشـیهایقدیمـیبـهدلیلمشـکلزیرکارشکسـتهنشـده
باشـندمیتـوانمسـتقیمارویآنهـاراکاشـیکارینمـود.باتوجهبـهاینکه
کاشـیهایقبلـی،سـطحمسـطحیراایجـادکردهانـددیگرنیازیبهمسـطح
کردنسـطحنیسـت.دقتشـودکهکاشـیهایقدیمیسستنباشـند.برای
نصـبکاشـیرویکاشـیهایقدیمـیابتـدامیبایسـتسـطحزیریـنکامال
ازهرنـوعچربـیوآلودگـیپـاکوتمیـزشـود.سـپسسـطحبـااسـتفادهاز
پرایمرمناسـبآمادهسـازیشـود.زمانـیکهاینپرایمردردسـترسنیسـت،
میبایسـتحتماسـطحکاشـیکاریشـدهقبلیبوسـیلهسـمبادهویاهرابزار
مناسـبدیگـرخراشدادهشـود.سـپسسـطحبااسـتفادهازچسـبکاشـی
آمـادهشـدهپوشـشدادهشـودوشانهکشـیگـرددوکاشـیهایجدیـدبـر
رویبسـترچسـبنصبوفشـاردادهشـود.سپسبندکشـیگرددودرمحل

درزهـایجانبیجهتآببندیازسـیلیکونمناسـباسـتفادهشـود.

کاشیکاریسرويسهایبهداشتی.5.2
سـطحزیـرکارمیبایسـتپایـدار،خشـک،تمیـز،مسـطحوعـاریازگـردو
غبـاروقطعـاتسسـتونیزرنگهایقدیمـیکهدربرابرآبمقاومنیسـتند،
باشـد.رنگهـایقدیمـیکـهدربرابـرآبمقـاومهسـتندمیبایسـتبـایک
بـرسفلـزیخـراشدادهشـوند.درصورتیکـهنیازبهتعمیراتسـطحجهت
مسـطحسـازیمـیباشـد،بـاتوجـهبـهدسـتورالعملهایـیکهپیشـترذکر
شـدهانـد،اقـدامشـود.زمانـیکـهدرمکانهایـیمانندحمـام،همکـفوهم
دیـوارکاشـیکاریمیشـود،ابتـدابایـدازدیوارشـروعکـرد)اجـرایپرایمرو
عایقکاریباعایقآبیکیپالس،پوشـشچسـبکاشـی،بندکشـی(وسپس
کاشـیکاریکـفبـههمیـنترتیـبانجـاممیشـوند.درجاهایـیکـهمیزان
ناشـاقولیوناتـرازیزیـاداسـت،نبایـدازچسـبجهـتبرطـرفنمـودنآن
اسـتفادهنمـودبلکـهبایدپالسـترهاییکهبدینمنظـورمیباشـندرا)باتوجه

بهسـطحزیـرکار(بـهکاربرد.

درابتداسطحبااستفادهازپرایمرمناسب)عایقآبی(آمادهسازیمیشود.	�
پسازخشـکشـدنپرایمر،نقاطیکهنشـتآبوجودداردعایقکاری	�

شـودماننـدسـطوحاطـرافدوش،وان،شـیرها.)...محلتقاطـعدیوار-
دیـوارودیوار-کـف)درزهـایجانبـی((بایـدبـانـوارپوشـانیدهشـودتا

بتـوانبعـداآنهـاراباسـیلیکونآببنـدینمود.
پسازخشـکشـدنعایقکاری،سـطحراباچسـبکاشـیپوششداده	�

وبـاتوجـهبهضخامتموردنیازشانهکشـیشـود.برایپوشـشسـطح
بـاچسـبهمـوارهمقـداریازمالتبایـدبررویسـطحاعمالشـودکه
بتوانآنرادرزمانکاشـیکاریتعریفشـده)متناسـبباچسـبمورد

استفاده(کاشـیکارینمود.
درصورتـیکـهمشـاهدهگردیـدبررویسـطحچسـبکاشـییکالیه	�

ایجادشـدهاسـت)آزمونانگشـت(میبایسـتمالتازسطحجمعآوری

وبامالتجدیدمجدداپوشـشدادهشـود.درغیراینصورتچسـبندگی
الزمبینسـطحزیرکار،چسـبکاشـیوکاشـیایجادنمیشود.

سـپسکاشـیرویبسـترچسـببـارعایـتفاصلهدرزبنـدیقـراردادهو	�
فشـاردادهمیشـود.

پسازخشـکشـدنکاملچسـبکاشـی،درزهابامالتبندکشیمطابق	�
دسـتورالعملهایگفتـهشـدهپرمیشـود.دقتشـودکهدرزهـایجانبی
بـامـالتبندکشـیپرنشـوند.بـرایبندکشـیکـف،مـالتآمادهشـدهرا
مرحلـهبـهمرحلـهرویکـفریختـهوبـایـکتیپالسـتیکیبـهصورت
قطـریرویسـطحپخـشمیشـودتـازمانـیکـهدرزهـاکاملپرشـوند.
ایـنمراحـلمجـدداجهـتپرشـدنکامـلدرزهاتکـرارمیشـود.پساز
آنکـهمـالتبندکشـیخشـکشـد،بایدبایـکاسـفنجنمناکسـطحرا
تمیزنمود.دقتشـوداسـفنجهرگزکاملخیسنباشـدویامسـتقیمااز
آبجهـتپاککردنسـطحاسـتفادهنشـود.درزهایجانبـیبایدپساز
تمیزکردنسـطحباسـیلیکونمناسـبآببندیشـوند.پیشازخشـک

شـدنورویهبسـتنسـیلیکون،بایـدصافومسـطحگردد.
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آمادهسـازیمیشـود.ایـنچسـبهـابـهدلیـلتبـادلکمتـرآببـاسـطح
زیریـن،سـاختارکریسـتالیآنراتحـتتاثیـرقـرارنمیدهد.پسازخشـک
شـدنپرایمـر،درصـورتلزومدرمکانهاییکهدرمعرضتراوشآبهسـتند
)ماننداطرافوان،دوش،شـیرهاو...(مطابقدسـتورالعملیکهپیشـترذکر
شـدهاسـتعایقکاریانجامشـود.پسازخشـکشـدنعایقکاری،سـطحبا
مالتآمادهشـدهچسـبکاشـیپوشـشدادهوبسـتهبهضخامتموردنیاز،
شانهکشـیشـود.کاشـیهابـارعایـتفواصـلدرزبندیبررویبسـترچسـب
قـراردادهشـود.پـسازخشـکشـدنچسـبکاشـیوتمیـزکـردنسـطح،
درزهـابـامالتدرزبندیمناسـبپرشـود.توجهشـوددرزهایجانبـیبااین
مـالتپرنشـوند.درزهـایجانبیبایدپسازبندکشـیباسـیلیکونمناسـب

پرشـوند.

مرمر،گرانیتوسنگهایطبیعی.8.2
بـهدلیـلداشـتنخلـلوفـرجزیـاد،ممکناسـتمـالتدرزمانخشـک
شـدنبـهسـطحرویسـنگنشـتدهـدوموجـبتغییـررنـگآنشـود.
بنابرایـنمیبایسـتچسـبیانتخـابشـودکـهازتغییـررنـگدائمـیآن
جلوگیـریکنـد.درمـوردگرانیـتومرمربهغیـرازنکتهمذکـوربایدموارد
دیگـریرانیـزمـدنظـرقـرارداد.ایـنمصالـحبسـیارسـختمیباشـندو
هیچگونـهجابجایـیوتغییـرشـکلسـطحزیـرکاررانمیتواننـدتحمـل
کننـدبنابرایـناسـتفادهازیکچسـببـاانعطافپذیریباالبسـیارضروری
اسـت.بـرایاسـتفادهازایـنسـنگهـانیـزهمانطـورکـهدرروشهـای
پیشـینذکرشـد،سـطحزیرکارمیبایسـتپایدار،خشـک،تمیز،مسـطح
وعـاریازگـردوغبـار،قطعـاتلـقونیـزرنگهـایقدیمـیکـهدربرابـر
آبمقـاومنیسـتند،باشـد.رنگهایقدیمیکـهدربرابرآبمقاومهسـتند
میبایسـتبـایـکبـرسفلـزیخـراشدادهشـوند.درصورتیکـهنیازبه
تعمیراتسـطحجهتمسـطحسـازیباشـد،باتوجـهبهدسـتورالعملهایی
کـهپیشـترذکـرشـدهانـد،اقـدامشـود.سـپسبـاتوجـهبـهنـوعسـطح
زیـرکار،پرایمـرمناسـبجهـتآمادهسـازیبـهکاربـردهشـود.درصورت
اسـتفادهازایـنسـنگهادرمحلهـایمرطـوبودرمعـرضتـراوشآب
بـرایعایـقکاریمطابـقدسـتورالعملیکـهپیشـترگفتهشـد،اقدامشـود.
پـسازخشـکشـدنعایـقکاری،سـطحبـاچسـبپوشـیدهوبـاتوجـه
بـهضخامـتموردنیـازشانهکشـیشـود.پشـتسـنگنیـزمیبایسـتبـه
مـالتآغشـتهشـود)روشکاشـیکاریFloating-Buttering(وبـارعایت
فواصـلدرزبنـدیبـررویبسـترچسـب،نصـبوفشـاردادهشـوند.پـس
ازخشـکشـدنچسـبکاشـی،بندکشـیبـامـالتمناسـبوآببنـدی

درزهـایجانبـیبـاسـیلیکونمناسـبانجامشـود.

کاشیکاریاستخر.9.2
کاشـیکاریدراسـتخربـاتوجـهبـهشـرایطدشـوارآننیـازبهدقتبسـیار
باالویککاشـیکاربسـیارباتجربهدارد.سـطحزیرکارمیبایسـتمحکم،
پایـداروعـاریازتـرکوهرگونهآلودگیباشـد.درصورتیکهدرقسـمتیاز
کارترکویادرزمشـاهدهشـودمیبایسـتبامالتهایمناسـبپرشـوند
وبـههمیـنترتیـبدرصورتـیکـهسـطحنیـازبـهاصالحومسـطحشـدن
دارد.بـرایعایـقکاریوآببنـدیدرسـطوحداخلـیودیـوارهخارجـیکـه
درمعـرضتـراوشآبقـراردارد،بهتـراسـتازکامپوزیـتجهـتجلوگیری

کاشیکاریتراسوبالکن.6.2
پیـشازشـروعکاشـیکاریابتـدابایدمناسـببـودنبالکـنویاتـراسبرای
کاشـیکاریکنترلشـود.بدینمنظوربایددقتشـودکهیکشـیبحداقل
1/5تـا۲نسـبتبهلبـهبیرونیوجودداردوهمچنیـناطمینانحاصلگردد
کـهرطوبـتازکـفبهباالنفـوذنمیکنـد.برایآنکهچسـب،بهتریـنکارایی
راداشـتهباشـدرعایـتدمـایکارکرداعـالمشـده)5-۲5درجهسـانتیگراد(
بـرایسـطحزیـرکارودمـایمحیـطونیـزعـدمقرارگرفتندرمعـرضتابش
مسـتقیمآفتـابویـابارانبسـیارضـروریمیباشـد.همچنینمیبایسـتاز
کاشـیهاییکـهدربرابـریخزدگیمقاومهسـتندبرایکاشـیکاریاسـتفاده
نمـود.سـطحزیرکاربایدپایدار،خشـک،تمیز،مسـطحوعـاریازگردوغبار
وقطعاتسسـتونیزرنگهایقدیمیکهدربرابرآبمقاومنیسـتند،باشـد.
رنگهـایقدیمـیکـهدربرابـرآبمقـاومهسـتندمیبایسـتبـایـکبـرس
فلزیخراشدادهشـوند.سـپسسـطحعایقکاریشـود.اسـتفادهازپرایمر
ضـرورینیسـتوبـرایسـطوحجـاذبتنهـاکافیاسـتکهسـطحکمی
مرطوبشـودودرزهایجانبیپوشـیدهشـوند.سپسسـطحباچسبکاشی
مناسـبپوشـاندهوبسـتهبهضخامتموردنیازشانهکشـیشـود.کاشـیهابا
رعایتفاصلهدرزبندیمناسـب،بررویبسـترچسـبکاشـیقراردادهوفشار

دادهشـود.سـطحکاشـیکاریشـدهودرزهاکامالتمیزشـود.

پسازخشـکشـدنکاملچسبکاشی،بندکشیمطابقدستورالعملهاییکه
پیشـترتوضیحدادهشـد،انجامشـود.زمانیکهفاصلهدرزهابیشاز5میلیمتر
باشـدمیتـوانمالتبندکشـیرامسـتقیماداخـلدرزهاریخت.پسازخشـک
شـدنمـالتبندکشـی،سـطحبـااسـفنجنمنـاکپـاکمیشـود.سـپسبرای
قرنیزهاازروشButteringاسـتفادهشـود.توجهشـودکهبینقرنیزوکاشیکف،
فاصلـهقـراردادهشـود.درانتهادرزهایجانبیباسـیلیکونمناسـبپرمیشـود.

کاشیکاریرویديوارگچکاریشده.7.2
توجـهشـوددرمـواردیکـهانـدودگچـیبـهعنـوانسـطحزیـرکاراسـتفاده
میشـود،ایـنسـطحبایدزبرباشـد؛لذاازبـهکاربردنمالهاسـفنجیمرطوب
ونیـزپرداخـتآنپرهیـزشـود.سـطحگـچکاریشـدهمیبایسـتخشـکو
عاریازگردوغباروآلودگیباشـد.سـپسسـطحبااسـتفادهازپرایمرمناسب

نکته
فنی

یـاسـنگهای و PorcelainStoneware از کـه زمانـی
طبیعـیاسـتفادهمیشـودمیبایسـتبـرایکاشـیکاریاز

شـود. اسـتفاده Floating-Buttering روش

تراسوبالکن کاشیکاری
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ازخورندگـی،نشـتیهایاحتمالـیویـاشـکوفهزنـیاسـتفادهشـود.پـسازخشـکشـدنکامـلعایقمیبایسـتمالتچسـبکاشـیمناسـبراآمادهو
چسـبندگیآنرادرقسـمتیازسـطحکنترلنمود.پسازاطمینانازچسـبندگیکافی،سـطحبامالتآمادهشـدهپوشـشدادهوشانهکشـیشـود.سـطح
زیـرکاربایسـتیعایـقباشـدوچسـبیبایداسـتفادهشـودکهدرشـرایطغوطـهوریازاسـتحکامباالیـیبرخوردارباشـد.بـرایکاشـیکاریازروشترکیبی

Floating-Butteringاسـتفادهمیشـود.پـسازخشـکشـدنکامـلچسـبکاشـی،سـطحکاشـیهاودرزهـاتمیزوبارزیناپوکسـیبندکشـیشـود.

کاشیکاریاستخر
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TA FlexTA Plus

C2TEC1TEدستهبندی

موارداستفاده

فضایداخلی/فضایخارجی
دیوار/کف

کاشیهایمعمولیوگرانیتی،سرامیک،موزائیک،
مرمروسایرسنگهایطبیعی،برایسطوحیکه

تحتتنشهایحرارتیهستند
)مانندکفهایباسیستمگرمایشی،بالکنوتراس(

فضایداخلی/فضایخارجی
دیوار/کف

انواعکاشیوسرامیک

۷/5لیترآببرای۲5کیلوگرمپودر۷/5لیترآببرای۲5کیلوگرمپودرنسبتآبوپودر

۲-5میلیمتر۲-5میلیمترضخامت

5+تا۲5+درجهسانتیگراد5+تا۲5+درجهسانتیگراددمایکارکرد

مقدارمصرف
)تقريبی(

شانه4میلیمتر:1/5کیلوگرمبرمترمربع
شانه۶میلیمتر:۲/۳کیلوگرمبرمترمربع
شانه8میلیمتر:۳کیلوگرمبرمترمربع

شانه4میلیمتر:1/۷کیلوگرمبرمترمربع
شانه۶میلیمتر:۲/5کیلوگرمبرمترمربع
شانه8میلیمتر:۳/۲کیلوگرمبرمترمربع

5دقیقه5دقیقهزمانعملآوری

۲0دقیقه۳0دقیقهزمانکاشیکاری)زمانباز(

15دقیقه۲0دقیقهزمانتنظیم

۳ساعت۳ساعتزمانکارپذيری

زمانبندکشی
کف:حدود48ساعت
دیوار:حدود۲4ساعت

کف:حدود48ساعت
دیوار:حدود۲4ساعت

۷روز۷روززمانبارگذارینهايی

۲0-تا80+درجهسانتیگراد۲0-تا80+درجهسانتیگرادمقاومتدمايی

≤0/5نیوتنبرمیلیمترمربع≤0/1نیوتنبرمیلیمترمربعمقاومتچسبندگیکششیاولیه

مقاومتچسبندگیکششیبعداز
غوطهوریدرآب

≤0/5نیوتنبرمیلیمترمربع≤0/1نیوتنبرمیلیمترمربع

مقاومتچسبندگیکششیبعدازقرارگرفتن
درمعرضحرارت)سختشدگی(

≤0/5نیوتنبرمیلیمترمربع≤0/1نیوتنبرمیلیمترمربع

مقاومتچسبندگیکششیبعدازقرارگرفتن
درچرخهيخزدگی-واپاشی

≤0/5نیوتنبرمیلیمترمربع≤0/1نیوتنبرمیلیمترمربع

مقاومتچسبندگیدرزمانکاشیکاری
≤0/5نیوتنبرمیلیمترمربع
پسازحداقل۳0دقیقه

≤0/5نیوتنبرمیلیمترمربع
پسازحداقل۲0دقیقه

خشکوخنکخشکوخنکشرايطنگهداری

1۲ماه1۲ماهمدتزماننگهداری

۲5کیلوگرم۲5کیلوگرمبستهبندی

جدولمشخصاتفنیچسبهایکاشیکیپالس.10.2
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اطالعاتمندرجدرایندفترچه،باتوجهبهدانشفنيمبتنيبراستانداردها،آزمایشهاوشرایطموجوددرزمانچاپآنتهیهشدهاست.خطمشيماهموارهتالشدرجهتتحقیقو
توسعهورشدکیفيمحصوالتبودهودراینراستا،اینشرکتاینحقرابرايخودمحفوظميداردتادرهرزماننسبتبهتغییراطالعاتفنيمحصوالتخوداقدامنماید.ایندفترچه،
معتبرتریندفترچهفنيدرزمینهخودبودهوبرایناساس،استنادیااستفادهازنسخههايپیشازآنامکانپذیرنميباشد.شایانذکراستکهآخریننسخهدفترچههايفنيهموارهدر
وبسایتاینشرکتقرارداشتهونیزازطریقتماسباواحدپشتیبانيفنيقابلاستعالماست.اطالعاتایندفترچهغیرقابلتغییرميباشد،بدینمعناکههرگونهاظهارنظرفنيازسوي
هرشخصحقیقيیاحقوقيجهتاصالح،تغییرمورديیاتغییرکليمندرجاتآنمردودبوده،مگرآنکهتاییدیهکتبيآنقبالازسويواحدپشتیبانيفنياخذشدهباشد.تماميمحصوالت

جهتکاربردوهدفيمشخصتولیدشدهوهرگونهتفسیریااستفادهغیرازاینمحصوالتوهمچنیناجراينامناسبمسئولیتيرامتوجهاینشرکتنخواهدساخت.

دفتــرمرکــزی:تهــران،خیابــاننلســونمانــدال
ــان ــتقبادی ــنبس ــاد،ب ــلمیردام ــرازپ ــا(،باالت )آفریق

شــرقی،پــالک19
کارخانــه:اســتانســمنان،5کیلومتــریشــهرایوانکــی،
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