
 )Fugenfuller( بتونه درزگیر
اندود گچی برای درزبندی صفحات روکش دار گچی

- بتونـه درزگیـر کی پـاس بـرای درزگیری 
صفحـات روکـش دار گچـی بـه کار مـی رود. 
اجـرا  درزگیـر  نـوار  بـا  همـراه  بتونـه  ایـن 
مسـلح  سـاختاری  ترتیـب  بدیـن  و  شـده 
مـاده  ایـن  می شـود.  تشـکیل  مسـتحکم  و 
بصـورت الیـه ای نـازک بـا ضخامـت ۱ تـا ۲ 

می گـردد. اجـرا  میلی متـر 

 اطالعات بسته بندی 	
- کیسه۲0 کیلوگرمی

شرایط انبارداری 	
- کیسـه ها در محـل خشـک روی پالـت و 
نـور  تابـش مسـتقیم  و  از رطوبـت  بـه دور 

شـود. نگهـداری  خورشـید 

- درزگیری صفحات روکش دار گچی
)لبه هـای  کارخانـه ای  لبه هـای  درزگیـری   -

بـرش نخـورده(
- درزگیر لبه های برش خورده

- درزگیـری کنج هـای خارجی با نـوار محافظ 
گوشـه )کرنربید کاغذی(

- درزگیـری کنج هـای خارجـی با نـوار درزگیر 
کاغذی

- درزگیـری کنج های داخلی - فصل مشـترک 
دو ساختار خشک

- درزگیـری کنج های داخلی- فصل مشـترک 
سـاختار خشک وبنایی

- اجرای بتونه در محل پیچ ها

1401/03 محصوالت پودری کی پالس

تاریخ مصرف  	
- 6 مـاه پـس از تولید و 7 روز پـس از بازکردن 

کیسه 

کیفیت  	
- ایـن محصـول مطابـق بـا اسـتاندارد ملی 
بـه شـماره ۱۲807 و اسـتاندارد بین المللی 
EN13963 تولیـد و بـه بازار عرضـه می گردد. 

کاربرد و اجراتوضیحات محصول
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دستورالعمل اجرا

آماده سازی سطح 	
از  اجــرا  از  قبــل  بایســتی  کار  ســطح   -
هرگونــه آلودگــی، گــرد  و غبــار تمیــز گــردد.

- آب مــورد اســتفاده بــرای تهیــه بتونــه باید 
کامــا تمیــز وعــاری از هرگونــه مــواد اضافی 
ــامیدنی  ــت از آب  آش ــد، بهتراس ــوده باش وآل

بــرای ایــن منظــور اســتفاده شــود.
ــردن  ــرای مخلوط ک ــروف ب ــزار کار و ظ - اب

ــد کامــا تمیــز باشــد. بای
ــه  ــا اضاف ــوان ب ــچ نمی ت ــس از بســتن گ - پ
ــرای  ــدد، آن را ب ــم زدن مج ــردن آب و ه ک

ــاده نمــود. اســتفاده مجــدد آم
- هنــگام کار نمی بایســت مــات مانــده 
ــرف  ــل ظ ــات داخ ــه م ــزارکار را ب روی اب
ــان  ــدن زم ــاه ش ــث کوت ــرا باع ــد زی برگردان

گیــرش مــات داخــل ظــرف می شــود.
ــا ســایر مــواد کــه  ــد ب - ایــن محصــول نبای
خصوصیــات  در  تغییــرات  ایجــاد  ســبب 
ــب  ــود ترکی ــی آن می ش ــیمیایی وفیزیک ش

ــود. ش
- زمــان اســتفاده از خمیــر بتونــه بطــور 

می باشــد. دقیقــه   45 میانگیــن 
 5 بــاالی  دمــای  در  کی پــاس  بتونــه   -
درجــه ســانتی گراد وکمتــر از40 درجــه 
سانتـــی گراد قابــل اجــرا می باشــد، اســتفاده 
ــل  ــه دلی ــای پایین تر)ب ــواد در دم ــن م از ای
دماهــای  و  مــات(  یخ زدگــی  احتمــال 
باالتر)بــه دلیــل احتمــال خشــک شــدن 
ــد. ــاز نمی باش ــرش( مج ــش ازگی ــات، پی م

ــاه  ــبب کوت ــل س ــرکار متخلخ ــطح زی - س
شــدن زمــان گیــرش می شــود کــه بــر روی 
ــبندگی و  ــه چس ــی از جمل ــواص مکانیک خ

ــذارد. ــر می گ ــتحکام اث اس
-  قرارگرفتــن مــات در معــرض جریــان 
ــات و  ــطحی م ــر آب س ــبب تبخی ــاد س ب
مانــع از گیــرش آن می شــود، ایــن امرباعــث 
جلوگیــری از اســتحکام مــات و بــروز تــرک 

ــر روی ســطح خواهــد شــد. ب
-  ضخامــت مــات کارشــده اگــر از مقادیــر 
ــرروی  ــد، ب ــر باش ــا کمت ــتر و ی ــاز بیش مج

ــذارد. ــر می گ ــات اث ــتحکام م اس
ــر  ــتحکام اث ــرروی اس ــه ب ــی ک -  از عوامل
می گــذارد نســبت آب و پــودر می باشــد، 
هرچــه مــات رقیق تــر گــردد اســتحکام 

مــات کمتــر می گــردد.

اجرای محصول 	
ــه  ــه درزگیــر کی پــاس، ب ــرای تهیــه بتون - ب
ازای هــر ۱0 کیلوگــرم پــودر بتونــه، 9 الــی ۱0 
لیتــر آب الزم اســت و بــه ترتیــب زیــر مخلوط 

ــوند: می ش
- مقــدار کافــی آب داخــل ظــرف مخصــوص 
ــه  ــه را ب ــودر بتون ــه و پ ــه ریخت ــه بتون تهی

ــد . ــه نمایی ــه آن اضاف ــي ب آرام
- بــه مــدت ۲ تــا 3 دقیقــه صبر کــرده 
ــطح را  ــي آب روي س ــه تمام ــودر بتون ــا پ ت
ــد. ــه حالــت خمیــري در آی جــذب نمــوده و ب
- بــا اســتفاده از کفچــه، بتونــه را بــه مــدت 
۱ تــا ۲ دقیقــه مخلــوط نمــوده تــا خمیــري 
یکدســت حاصــل شــود. )اســتفاده از همــزن 

ــد.( ــاز نمی باش ــی مج برق

عوامل موثر در گیرش 	
ــاال و نیــز انبــارش  ــودر ب ــه پ - نســبت آب ب

ــش  ــبب افزای ــول س ــدت محص ــی م طوالن
ــز  ــتحکام نی ــر روی اس ــه ب ــده ک ــرش ش گی

اثــر می گــذارد.
ــای  ــاح در آب، دم ــی و ام ــود ناخالص - وج
بــاال )گــچ، آب، محیــط(، ســطح زیــرکار 
بســیار جــاذب و برگردانــدن باقیمانــده گــچ 
ــل  ــه داخ ــایل کار ب ــده روی وس ــفت ش س

ــود. ــرش می ش ــش گی ــبب کاه ــات س م
ــرکار بســیار جــاذب باشــد  - اگــر ســطح زی
ســبب کوتــاه شــدن زمــان گیــرش می شــود.

قوانین سالمتی و ایمنی 	
- در صــورت تمــاس بــا پوســت بــا آب 

دهیــد. شستشــو 
ــا  ــا را ب ــا چشــم، آنه ــاس ب - در صــورت تم
آب شستشــو داده و در صــورت ضــرورت، بــه 

پزشــک مراجعــه شــود.
بــا آب  را  بلعیــدن، دهــان  - در صــورت 

بنوشــید. آب  ســپس  و  داده  شستشــو 
بــاال عائــم و  اقدامــات  از  پــس  اگــر   -
مشــکات باقــی مانــد، بــه پزشــک مراجعــه 

ــود. ش

جزییات محصول

- دارای pH خنثی وعدم ایجاد حساسیت های پوستی
- پوشش دهی مناسب سطح

- چسبندگی بسیار مناسب به سطح
- زمان کارکرد مناسب

- استحکام ومقاومت مناسب
- واکنش دربرابر آتش:A1 بر اساس استاندارد ملی شماره 8۲99



جدول اطالعات فنی
میزان مصرف تقریبی )gr/m2(ساختار

W111650دیوار داخلی gr/m2 

W1121200دیوار داخلی gr/m2 

D112 350سقف کاذب gr/m2 

650دیوارهای پوششی gr/m2 

- داده های فنی بیان شده در شرایط استاندارد ارزیابی شده است. در شرایط کارگاهی امکان تغییرات وجود دارد.
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اطاعات 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 پاس همواره تاش 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 اطاعات 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 پاس محفوظ است. آخرین نسخه داده های فنی همواره در وب سایت کی پاس قرار دارد 
و اصاح، تجدید چاپ و فتوکپی نیاز به اجازه و تایید این شرکت دارد.


