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- بتوگیپــس، محصولــی با قابلیت چســبندگی 
ــی،  ــطوح بتن ــه س ــش اولی ــت روک ــژه جه وی

ــی اســتایرن می باشــد. ــوم پل ســیمانی و ف
ــه  ــوان ب ــن محصــول می ت ــن از ای - همچنی
ــی  ــای گچ ــرای بلوک ه ــالت اج ــوان م عن

ــود. اســتفاده نم

اطالعاتبستهبندی	
- کیسه 30 کیلوگرمی

شرایطانبارداری	
ــت  ــک، روی پال ــل خش ــه ها در مح - کیس
ــتقیم  ــور مس ــت و ن ــه دور از آب، رطوب و ب

ــد.  ــرار گیرن ــید ق خورش

- واسـطی مناسـب )پرایمـر( و ایجاد کننـده 
سـطحی چسـبنده جهـت سـفیدکاری روی 
سـطوح بتنـی، سـیمانی و فوم پلی اسـتایرن 

می باشـد.
- قابلیــت اســتفاده بــه عنــوان مــالت بــرای 

ــز دارد. ــای گچــی را نی چســباندن بلوک ه
ــر روی  ــرا ب ــل از اج ــود قب ــه می ش - توصی
اســتفاده  بتوُکنتاکــت  از  بتنــی  ســطوح 

ــردد.  گ

تاریخمصرف	
- 6 مــاه پــس از تولیــد و 7 روز پــس از بازکــردن 

کیســه ها

کیفیت	
کاربــرد  عالمــت  دارای  محصــول  ایــن   -
 12015 /1 شــماره  بــه  ملــی  اســتاندارد 
ــتاندارد  ــا اس ــق ب ــن  مطاب ــد و همچنی می باش
بین المللــیEN 13279-1 تولیــد، ارزیابــی و 

بــه بــازار عرضــه می گــردد. 

کاربردواجراتوضیحاتمحصول
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دستورالعملاجرا

آمادهسازی	
- سطح کار قبل از اجرا باید از هرگونه آلودگی 

وگرد و غبار تمیز گردد.
- سطح کار قبل از اجرا نباید خیلی خشک 

و یا خیلی مرطوب باشد.
- ابزار کار باید کامال تمیز باشد.

اختالط	
- ابتـدا یـک ظـرف تمیـز را بـا مقـدار کافی 
آب پـر کـرده و پـودر بتوگیپس را بـه آرامی 
بریزیـد.  آب  داخـل  پاششـی  بـه صـورت    و 
سـپس 2 تـا 3 دقیقـه صبـر کـرده و بعـد با  
اسـتفاده از ابـزار مناسـب )در صـورت نیـاز 
همـزن برقـی( عمـل مخلوط کـردن را انجام 
دهیـد تـا یـک مـالت یکنواخـت و همگـن 

گردد. آمـاده 
- درصورت استفاده به عنوان پرایمر به ازای 
آب  لیتر   6/5 حدود  پودر  کیلوگرم  هر 10 
جهت  مالت  عنوان  به  استفاده  درصورت  و 
لیتر   13/5 الی   13 گچی  بلوک  چسباندن 
آب نیاز می باشد. هیچگونه افزودنی دیگر به 

مالت اضافه نگردد. 

ضخامتاجرا	
بتوگیپس  محصول  اجرای  مجاز  ضخامت   -
حداقــل 2 میلـی متر و حداکثـر 1 سانتـی متر 

می باشد.

اجرا	
آن  یکنواخت  و  همگن  مالت  تهیه  از  پس 
با  نیاز  مورد  سطح  برروی  ماله  وسیله  به  را 

رعایت شرایط ضخامت مجاز اجرا نمایید.

عواملموثردرگیرش	
- نسبت آب به گچ باال و نیز انبارش طوالنی 
مدت گـچ سبب افزایش گیرش می گردد که بر 

روی استحکام نیز اثر می گذارد.
باال  دمای  آب،  در  امالح  و  ناخالصی  وجود   -
)گچ، آب و محیط(، سطح زیرکار بسیار جاذب 
و باقیمانده گچ سفت شده روی ابزار کار سبب 

کاهش گیرش می شود.
- سطح زیرکار بسیار جاذب، سبب کوتاه شدن 

زمان گیرش نیز می گردد.

عواملموثردراستحکام	
- ازعوامل تاثیرگذار بر استحکام، نسبت آب 
باشد،  رقیق تر  مالت  هرچه  می باشد.  گچ  به 
روی  مالت  گیرش،  زمان  افزایش  دلیل  به 
جریان  معرض  در  طوالنی تری  مدت  سطح، 
نیاز  مورد  آب  از  قسمتی  و  گرفته  قرار  هوا 
می گردد.  تبخیر  گیرش  شدن  کامل  جهت 
در این شرایط مالت به جای گیرش، خشک 
می شـود و از استحکـام مناسبـی برخـوردار 

نمی باشد.
به گچ در حین  از رعایت نسبت آب  - جدا 
پس  اضافی  آب  اضافه کردن  مالت،  ساختن 
مجاز  وجه  هیچ  به  نیز  مالت  ساخت  از 

نمی باشد.  
- ضخامت اجرا شده، اگـر بیشتر و یا کمتـر 
از مقادیر مجاز باشد برروی استحکام اثرگذار 

است.
- سطح زیرکار بسیار جاذب، سبب کوتاه شدن 
زمان گیرش می شود که این امر روی خواص 
مکانیکــی از جملــه چسبندگـی و استحکـام 

اثرگذار است.

قوانینسالمتیوایمنی	
- در صورت تماس با پوست، با آب شستشو 

داده شود.
آب  با  را  آنها  چشم،  با  تماس  صورت  در   -
شستشو داده و در صورت ضرورت به درمانگاه 

مراجعه شود.
- در صورت بلعیدن، دهان را با آب شستشو داده 

و سپس آب بنوشید.
و مشکالت  عالئم  باال  اقدامات  از  اگر پس   -

باقی ماند، به پزشک مراجعه شود.

جزییاتمحصول

 B7/20/6 ؛ EN 13279-1 و براساس استاندارد بین المللی B7 دسته بندی بر اساس استاندارد ملی شماره 12015/1؛ -
- اندود پایه گچی برای استفاده در محیط های داخلی

- ساختار دوستدار محیط زیست 
- تنظیم کننده رطوبت محیطی )تنفس محیطی(

- محافظ موثر در برابر آتش
- مقاومت باال در برابر خراش و فرورفتگی

- اجرا برروی فوم پلی استایرن بدون استفاده از توری یا رابیتس مجاز نمی باشد



جدولاطالعاتفنی

استاندارد ملی شماره A18299  )درآتش سوزی شرکت نمی کند( واکنش در برابر آتش

استاندارد ملی N/mm²12015/1 2/0 ≥تاب خمشی

استاندارد ملی N/mm²12015/1 6/0 ≥تاب فشاری

استاندارد ملی N/mm²12015/1 2/5 ≥سختی سطحی

- داده های فنی بیان شده در شرایط استاندارد ارزیابی شده است. در شرایط کارگاهی امکان تغییرات وجود دارد.
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اطالعات مندرج در این برگه داده فنی، با توجه به دانش فنی مبتنی بر استانداردها، آزمایش ها و شرایط موجود در زمان 
چاپ آن تهیه شده است. خط مشی کی پالس همواره تالش در جهت تحقیق و توسعه و رشد کیفی محصوالت بوده و 
در این راستا، این شرکت این حق را برای خود محفوظ می دارد تا در هر زمان نسبت به تغییر اطالعات فنی اقدام نماید. 
این برگه داده فنی، معتبرترین در زمینه خود بوده و بر این اساس، استناد یا استفاده از نسخه های پیش از آن امکان پذیر 

نمی باشد و تعهد این شرکت محدود به استفاده صحیح از محصول در شرایط مناسب می باشد.
الزم به ذکر است تمامی دانش فنی مهندسی، استانداردها و طریقه استفاده در این برگه گنجانده نشده و مجریان موظف 

به بکارگیری همه دستورات فنی اجرا به صورت جداگانه می باشد.
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همه حقوق برای مجموعه کی پالس محفوظ است. آخرین نسخه داده های فنی همواره در وب سایت کی پالس قرار دارد 
و اصالح، تجدید چاپ و فتوکپی نیاز به اجازه و تایید این شرکت دارد.


