
با وجود صحیح، دقیق و به روز بودن اطالعات و مشخصات مندرج، همواره انـجام آزمون هاي کارگاهی بـراي تایید مناسب بودن محـصول و تعیـین مـیزان مـصـرف جهت حصول

نتیجه مورد نظر الزامی است. شرایط آب و هوایی ممکن است نوساناتی در عملکرد محصول ایجاد نماید. شـرکت ضامن توصیه و راهنمایی هاي نمــایندگان، تـوزیع کننـدگان و

عوامل دیگر نمی باشد. این برگه اطالعات فنی از تاریخ انتشار معتبر بوده و جایگزین تمامی نسخ پیشین می باشد.

ESA.JPپودر بند کشی 

محصول پودر بند کشی ، ماده اي براي پر نمودن درز بین کاشی، سرامیک، موزائیک، سنگ و ... با خاصیت چسبندگی بسیار باال

به انواع مصالح و قدرت آب بند کنندگی باال می باشد .   

موارد استفاده

بند کشی انواع سرامیک، کاشی، موزائیک، سنگ و...  

پر نمودن درزهاي قطعات پیش ساخته 

نکته : در صورت نیاز به بند کشی با رنگ خاکستري به محصول 

 Mp2 مراجعه شود.

ویژگی هــا

چسبندگی بسیار باال 

ضد آب 

مقاومت فرسایشی 

بدون انقباض 

رنگ پذیري ایده آل 

مقاومت فشاري و کششی باال  

رنگ سفید

اطالعات فنی

اطالعـات فنـی

حالت فیزیکی

رنگ

وزن مخصوص   

مقدار کلراید

وزن مخصوص خمیر           

پودر

سفید

             فاقد یون کلر       

1/35   0/05 gr/cm+-
3 (25 ºC)

(25 ºC)   1/70  0/05 gr/cm+-
3

مقدار مصرف

میزان دقیق مصـــرف این محصــــول با در نظر گرفتن طول ، 

عرض و ارتفاع درز و وزن مخصـوص محصــول قابل محاسبه 

می باشد .
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با وجود صحیح، دقیق و به روز بودن اطالعات و مشخصات مندرج، همواره انـجام آزمون هاي کارگاهی بـراي تایید مناسب بودن محـصول و تعیـین مـیزان مـصـرف جهت حصول

نتیجه مورد نظر الزامی است. شرایط آب و هوایی ممکن است نوساناتی در عملکرد محصول ایجاد نماید. شـرکت ضامن توصیه و راهنمایی هاي نمــایندگان، تـوزیع کننـدگان و

عوامل دیگر نمی باشد. این برگه اطالعات فنی از تاریخ انتشار معتبر بوده و جایگزین تمامی نسخ پیشین می باشد.

شرایط نگهداري:

مدت نگهداري:

نوع بسته بندي:

C

365Day

روش مصرف

بعد از زدودن هـرگونه آلودگـی، چـربــی، گــرد و غبار، رنگ، 

روغن و ... از روي سـطوح، با اضــافه نمودن 6/5 لیتر آب به 

محتویات کیســــه 25 کیلوئی از محصــــول به مخلوط سیال 

دست خواهیم یافت، براي ایـن منظـور بهـتر است از همـزن

( دریل و پره ) استفاده گردد و تا رسیدن به مخلوطی همگن 

و یکدست به همزدن ادامه دهیم . 

بعد از حصــــول مخلوط همگن به مدت 3 دقیقه مخلوط را به 

حال خود رها می کنیم تا حباب هاي تولید شــــده ناشــــی از 

عملیات اختالط خارج گردد و بعد از آن تـوسط ماله الستیــکی

( کاردك بند کشــی ) عملیات بند کشـــی را انجام می دهیم، 

بعد از اتمام عملیات بند کشی توصیه می گردد تا 24 ساعت 

سطح بند کشی را مرطوب نگه داریم .

نکته فنی 1: همیشـــه مقداري از پودر را با آب مخلوط کنیم 

که ظرف مدت 20 دقیقه مورد مصرف قرار گیرد . 

نکته فنی 2: براي انجام عملیات بند کشـی در کف بهتر است 

از مقدار آب بیشــــتري براي اختالط استفاده گردد، این امر 

موجب نفوذ بهتر مواد به داخل درز ( بند ) گشــــــته و از لق 

شدن سنگ ها و یا کاشی، سـرامیک، موزائیک و ... در آینده 

نزدیک جلوگیري می گردد .

ESA.JPپودر بند کشی 

اســـــتفاده از عینک، دســـــتکش و لباس کار در زمان اجرا 

توصیه می گردد. 

در صورت تماس با پوست قبل از خشک شدن با آب شسته 

شود.

در صورت تماس با چشــم و یا نفوذ به دهان بالفاصله با آب 

فراوان شسته و به پزشک مراجعه شود .

نکات ایمنی
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