
 

 
 

MONOFLEX - M 

چسب کاشی پودری انعطاف پذیر با 

 مقاومت باال
 

 

 : تعریف 

MONOFLEX –M       یک  سبکپ دکی تی سوتبکیسمتـ کلککزت

 mmبندی  یکم  نکه سکومان کقکاتم ، ذت ت ککی تسکز با 

 .، ت ین های کصنیعی ت  فزت نی های جدید کی باشد 3/0

 

 :مصارف  
جهت نصپ سمیع ت کطمئن  نکی   دیشزکهای سکم کوتی،  - 

سایزهای  با  عی  های طبو سنگ  سفالی، ت  نی،  سو

 کلفاتت حلی بم تتی شوپ، سطیح  غوم جاذب 

بم  - ضخوم  های  شی  کم ت کا سنگ کم بباندن  ظیت س به کن

  یی تتتی کف یا 

 قاب   سلفا ه جهت کاشی کاتی   خلی ت خاتجی   -

 جهت کاشی کاتی  ت کحوط های سحت شم یط بحم نی  -

 کاشی کاتی  ت شم یط کغمتق -

 جهت نصپ سنگ ت کاشی های با  بعا  بزتگ -

 

   : خواص و مزایا  

 کبلحتم -

 خطمناککی   عاتی     -

 غوم قاب   شلعال -

 خاتجی  ت سطیح   خلی  ت سلفا ه  قاب  -

  سوبلم گمکایزی   ت ی سطیحکناسپ  -

 ( -ºc 30 سا +ºc 00)باال ت دایون کاهای   تکاتبمی خیب  -

  

 خجدول تخ:جدول خواص  

 دایه

ت ین  ،ذت ت کی تسز سومان،

 فزت نی های  های کصنیعی،

 خاص

 اکبلمیخسفود، تنگ

 +c  º 40 سا  + ºc5 سطح/  کای  عمال

 کان کاندگاتی دس    

 ساعت 3  خلالط

 کوز ن کصمف

ببله به تضعوت سطح ت کزخصات 

کات ک شانه  ی جهت سطیح صاف 

m2ت صوقلی 
/kg 5-4 ( با ضخاکت

 (mm 6- 5 سبپ

Open time 30 قوقه  

قابلوت  عمال کالت 

 بندکزی دس   
 ساعت 40

 کولیگمکی 25 ببله بندی

 غوم قاب   شلعال قابلوت  شلعال

 تت  1    قابلوت سم   دس

 تت 14 دخت کاک 

 N/mm2  3 کقاتکت خمزی

  N/mm2  12  سلحتام فزاتی

 سلحتام سببندگی دس 

 تت  20   
≥ N/mm2

  1 

ت  ت بم بم یخ ککقات

   گی
≥ N/mm2  

 1 

  N/mm2 4/1 ≤ (EN12808-3)بمشیکقاتکت 

 غوم سمی سموت

 نببت  خلالط
 100به  26= آب به دی ت 

 

 اتیسموز ک
 سفنج  داتسه نمد ت یا با

  ساعت 40دس    گذشت  کمطیب

کقاتکت حم تسی 

 تبمت سی
ºc 00+ سا ºc 30- 

  نبات   تی          
 ت ببله بندی  صلی  ت )کاه12 

 (کحوط خن  تخز 

کقا یم بم ی  کای  
oc 20  کی % 50ت تطیبت نببی

 .باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :دستورالعمل مصرف  
 :آماده سازی سطح

باید عاتی    تتغن، گمیس ت  عمال سبپ کاشی، سطح جهت 

    بدیهی  ست که باید .یا هم نی  آلی گی  یگمی باشد

.  طمونان حاص  شی ثابت شدن کاشی بم تتی سطیح قدیمی 

بون  یکولوملم 3 حد ق  فاصله یجا  ال م به ذکم  ست 

جهت دم کم ن  ت های  همچنون کاشی ها ضمتتی  ست

 یی ت ت کح  بم  یی ت، کح   سصال  یی ت به  نبباط 

 السلو   سلفا ه باید    کی     سصال  یی ت به کف

 20  ت هم حمکلیهای  ت سماکی کی ت  ال م  ست  ت . شی 

  . ت نظم گمفله شی کلمکمبع 
 :اختالط

MONOFLEX –M  آب سموز کخلیط نمایود  ت نی % 26 با ت

 ، شفاف ت دالسلوتی حاص همگنی  سمکوپ   کانی که سا

به  ت   تباته کخلیط ت صبم کم ه   قوقه 5سپس . شی 

 3سا  ت خی هد بی کالت آکا ه کصمف  ؛بزنودسمعت هم 

 .کی باشد  عمال قاب ساعت 

سبپ ت  به سدتیج بم تتی سطح دخش کم ه ت  :روش اجرا

نگام ه به .دوش    سزتو  فولم ، کاشی بم آن نصپ شی 

حد کثم   که    شیفزات کناسبی  عمال  کاشی کاتی 

 . طمونان حاص  شی  سماس بون سطح ت کاشی 

جهت  فز یش . قوقه  ست 20کدت  کان نصپ ت سنظوم کاشی 

open time  ت ساببلان سطیح ت  کمطیب نمی ه ت جمیان 

 .با  ت  کلیقف نمایود

 

 :نکات مهم  
جهت کاشی کاتی   خلی ت خاتجی سیجه به نتات  یم 

 :ضمتتی کی باشد

کاشی ها باید با  عمال فزات : کاشی کاتی   خلی -

کناسبی بم تتی سطح نصپ شیند طیتی که حد ق  

% 00کوز ن سماس هنگام نصپ کاشی بم تتی  یی ت 

سطح % 55-100تتی کف  آنسطح کاشی ت بهنگام نصپ 

 .کاشی باشد

سماس بون کاشی ت سبپ باید : کاشی کاتی خاتجی -

هنگام باتندگی کاشی کاتی نباید . باشد % 100-55

سم  که  ت صیتت یخ   گی قطم ت عدم  صیتت گوم 

همچنون  عمال ی  . سببندگی کاک  تخ خی هد     

 .کی شی  کاشی دوزنها  دزتالیه سبپ بم تتی 

 ت کصاتف  کاشی دزتبم تتی   عمال ی  الیه    سبپ

 :گم  نوز سیصوه کو  یم  شم یطبا  ،  خلی

cm2 بزتگلم    عمال کاشی های کف با  ند  ه  -1
 

به طیت % ) 5/0جذب آب بوزلم     با کوز ن ت 500

 (کثال کاشی های سونی

 ند  ه کاشی های  یی ت با   نی    عمال -2

cm2بزتگلم     
    گلمتبزت کوز ن جذب آب  120 

5/0  % 

خاص همانند سم خانه های  کتان های ت  -3

 ...ت ،  سلخم شنا حیضچه هاصنعلی، 

 عمال  نی   کاشی های  یی ت با  ند  ه  -4

cm2بزتگلم    
 500 . 

 

 


