
 

 

 

 

SOLOFLEX - T 
 چسب کاشی انعطاف پذیر 

 

 :تعریف 

SOLOFLEX - T  کیفیت باال بر   الیه نازک بایک چسب

که مطابق  با پلیم  میباشد اصالح شدهپایه سیمان 

 این چسرب. ف موله شده است EN 1204با استاندارد 

 .مقراو  اسرت سیکل ذوب و یخبندان در ب اب  آب و

SOLOFLEX – T  بادوا   و بسریار کارپرری  اسرت و 

 .قابل اعمال میباشدروی کف و دیوار 

 

 :موارد مصرف 

  حتر  سرفال یرای لدابردار ) س امیکچسباندن

سنگ یرای   موزاییک، آج یای لدابدار، ،(نازک

 .و آج یای نما م م طبید ،سنگ 

  ب اساس سطوح  جهت اعمال ب  کلیهمناسبDIN 

سطوح آجر ی ، از جمله مصالح بنای ،   157 18

و فو  بتن ، دال یای بتنر  و چیر   پالست  ،

 . کف سیستم یای چ مایش

  ته ب ای تخ سب  نوان چ به ع مال  ب ای اع سب  منا

پوشال ، پالست  چی   یای سبک ساخته شده از

ست ود  ستای ن اک ل  ا یا پ یاف  و   چچ ال  ،

 .شده 

   مناسب جهت چسباندن کاش  در استخ یا خصوصا ب

   AQUAFINسیستم یای آببند کننده روی 
 

 :جدول خواص  

 دول خ

 ، سیمان و پلیم  ماسه پایه

 سیمان  اکست یخسفید، رنگ

 Kg/Lit  73/1" حدودا دانسیته بالک

 +c º55تا+ ºc5 اعمالدمای 

زمان ماندچاری پس 

 از اختالط
 ساعت 1

 میزان مص ف

kg7 /5  با ماله دندانه

 mm6دار 

kg1/7  با ماله دندانه

 mm 8دار

kg3/7  با ماله دندانه

 mm 11دار

Open time 15 دقیقه 

 ساعت 52 بندکش  پس از

 کیلوچ م  55 بسته بندی

 ساعت15 از قابلیت ت دد پس

 اختالطنسبت 

 

 3پودر با  Kg 55ی   
 لیت  آب

 
 

 اریتمیز ک
شستشو با آب بالفاصله پس 

 از اعمال

 انبار داری
در بسته بندی اصل  )ماه15

 (خشک در محیط

مقادی  ب ای دمای  *
oc 51   65و رطوبت نسب% 

 .م  باشد

 

 :دستورالعمل مصرف  

 :آماده سازی سطح
سطح باید  نمناک بوده و قابلیت پری ش بار را 

ضمنا عاری از آلودچ  ذرات ماسه . داشته باشد

سطح . ،چ یس و یا ی  نوع آلودچ  دیگ ی باشد

مطابقت  DIN 18157باید با الزامات استاندارد 

 . داشته باشد

. سطوح جاذب باید م طوب شده و یا پ ایم  زن  شوند

شده و پ ایم  زن  سطوح صاف و صیقل  باید مض س 

 .شوند

 :اختالط
SOLOFLEX – T  را باید با آب آشامیدن  مخلوط

و  چسبنده یکدست تتا زمان  که یک مالنمایید 

 .بدست آید بدون کلوخه 

  به ازای یkg 55 ب مورد آ  رلیت 3 ودررپ

پودر ب ای ی    kg55/7یا .) تریاز اسرن

 (لیت  آب

  ،مخلوط را دقیقه  7پس از اختالط پودر و آب

به حال خود بگرارید و پس از ط  این مدت 

 .عمل اختالط را تک ار نمائید

  در ی  م حله به اندازه مص ف یک ساعت مواد

 .تهیه کنید

 
 : روش اجرا

  بوسیله ماله  یکنواختبطور بایدچسب آماده

 .شودمناسب اعمال  لیسه شانه ایو یا 

  تثبیتکاشیها باید با اعمال فشار مالیم 

 .شوند

 باید با دقت باال و  کاشیکاری استخ یای شنا

 .بدون منفر و فضای خال  اج ا شود

 
 :میزان مصرف 

ضخامت اعمال به ابداد شانه یای ماله 

 :بستگ  دارد
 

ضخامت شانه 

(mm) 
6 8 11 

مص ف  میزان

(Kg/m2) 
7/5 1/7 3/7 

 
 :نکات ایمنی

 

SOLOFLEX – T  شامل مواد سیمان  است و باعث

 .فدالیت یای قلیای  میشود

 :بناب این

 .ن با پوست و چشم اجتناب شودآاز تماس 

  محل را بابا پوست یا چشم در صورت تماس 

 .آب ف اوان شستشو دیید

به پزشک " در صورت تماس با چشم س یدا

 . م اجده شود


