
گروت کاشی ویژه )پودر بندکشی(
ABA TILEGROUT

ABA TILEGROUT با کارایی بســيار زیاد، به واسطه وجود پليمرهای پيشرفته و ضد آب در 
ساختار خود از چسبندگی بسيار زیاد به درزهای کاشی  ها و جذب آب بسيار کم برخوردار 
است. این ماده برای درزهای کاشی با عرض 2 تا 10 ميلي متر توصيه می  شود. این ماده پس 
از سخت شدن، ســطحی یكنواخت ایجاد نموده و باعث ضدآب و نفوذ ناپذیرشدن درزها 

می  گردد. 
این ماده بر اساس استاندارد BS EN 13888 در رده CG2WA قرار می  گيرد.

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 

خواص و اثرات
بدست دادن سطح صاف و یكنواخت	 
چسبندگی بسیار زیاد به انواع مصالح	 
مقاومت زیاد در برابر تنش  های فشــاری و خمشی در 	 

شرایط استاندارد و در چرخه   ذوب و یخبندان
 استحكام سایشی زیاد	 
رفع نشت و نم  زدگی درزها	 
بدون جمع  شدگی و ترک	 
جذب آب بسیار کم	 
قابل عرضه در رنگ  های مختلف	 

موارد کاربرد
1- بندکشی انواع کاشی، سرامیک، سنگ، موزائیک

2- پرنمودن درزهای غیرمتحرك تا عرض 10 میلیمتر
3- بندکشی کف و دیوار حمام  ، آشپزخانه و بالکن

مقدار مصرف
بســته به عرض و عمق درز و ابعاد کاشــی مقدار مصرف از 

200 گرم تا حدود 1 کیلوگرم در مترمربع متغیر است.
برای بندکشی کاشی با ابعاد 30*30 سانتیمتر با عرض 2 
و عـــــمق 8 میلیــمتر مقدار 200 گرم در مـتـــرمـربع 
ABA TILEGROUT نیاز خواهد بود. کوچک  تر شــدن ابعاد 

کاشی باعث افزایش مصرف گروت کاشی خواهد شد.

روش مصرف
درزها باید تمیز، عاري از هرگونه چربي و گرد و غبار باشد. 
پیش از اجرای گروت کاشی، چسب کاشی باید به  طور کامل 
ســخت شده باشد. به هر کیســه 5 کیلوگرمی باید حدود 
1/2 تا 1/3 لیتر آب اضافه شــود. اختالط پودر با آب باید با 
استفاده از همزن برقی )دریل+پره(  صورت پذیرد. سطل یا 
ظرفی که پودر و آب در آن مخلوط می  شود باید متناسب با 
سرعت کار و حجم اختالط باشد. همیشه پودر را به آرامی 
به آب اضافه نمایید و توجه داشــته باشــید در زمان اضافه 
شــدن پودر به آب همزن برقی روشن باشد. عمل اختالط 

تــا حصول مالتي همگن ادامه پیــدا نماید. مالت آماده را 
بــه مدت 5 دقیقه به حال خــود بگذارید. مجدداً به مدت 
کوتاهی عمل اختالط را تکرار نمایید و ســپس به وســیله 
کاردك الســتیکی عملیات بندکشی را انجام دهید. پس 
از 10 تا 20 دقیقه از زمان اجرا زمانی که مالت اجرا شــده 
از حالت خمیری خارج شــد، سطح اجرا شده را با استفاده 
از اسفنج مرطوب تمیز نمایید. اگر این کار در زمانی انجام 
شــود که مالت هنوز حالت خمیری خود را از دست نداده 
اســت ممکن است منجر به تغییر رنگ مالت در سطح کار 

و یا بروز ترك گردد.
 ABA توجه 1: برای بندکشــی مقاطع افقی )کف(، می  توان
TILEGROUT را با مقدار آب بیشــتری مخلوط نمود. این 
کار باعث ســهولت در اجرا می  شــود. توجه شود که اضافه 
نمودن بیش از حد آب به گروت کاشی باعث ترك خوردن 

آن خواهد شد.
توجه 2: پس از اختالط پودر با آب با توجه به دمای محیط، 
مخلــوط باید در مــدت زمان حداکثر یک ســاعت مورد 
اســتفاده قرار گیرد. لذا آن مقدار از گروت را آماده نمایید 

که در زمان تعیین شده مصرف شود.
توجه 3: در زمان اجرا باید دمای ســطح زیرکار حداقل 10 
و حداکثر 35 درجه سانتی  گراد باشد. در آب و هوای گرم و 
خشک و یا در صورت وزش باد، سطح اجرا شده باید هر چند 
ســاعت آبپاشی شده و با وسایل پوششی مناسب مرطوب 

نگه داشته شود تا سطح نهایی مطلوبی بدست دهد. 
توجــه 4: همواره از پر شــدن کامل درز با گروت کاشــی 
اطمینان حاصل نمایید. برای این منظور اســتفاده از ماله 

یا کاردك الستیکی توصیه می  شود.
توجه5: در صورت اســتفاده از کاشــی  های متخلخل، به 
منظــور جلوگیری از تغییر رنگ کاشــی  ها پیش از اجرای 

مواد لبه درزها را بپوشانید.
توجه 6: در صورتی که تخلخل کاشی  ها زیاد باشد پیش از 

اجرای گروت کاشی، درزها را مرطوب نمایید.

مشخصات فیزیكی و شیمیایی
پودرحالت فیزیکی

در رنگ ارائــه  قابــل 
رنگ های مختلف

)°C( 10+ تا 35+محدوده دمای اجرا

1/3 تــا 1/4 لیتر/نسبت اختالط
کیسه 5 کیلوگرمی

حدود 60 دقیقهزمان کارپذیری
حداقــل زمان الزم برای عبور پیاده پس 

24 ساعتاز اجرا

)°C( 20- تا 80+محدوده دمای سرویس دهی
)EN 12808-5( جذب آب

)g( پس از 30 دقیقه
)g(پس از 240 دقیقه

کمتر از 2
کمتر از 5

)EN 12808-3( مقاومت فشاري
تحت شرایط استاندارد

)N/mm2(15 بزرگتر از
بعد از قــرار گرفتن در چرخه یخ زدگی 

)N/mm2(
)EN 12808-3( مقاومت خمشی

تحت شرایط استاندارد
)N/mm2(2/5 بعد از قــرار گرفتن در چرخه یخ زدگی بزرگتر از
)N/mm2(

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شــرایط نگهداری: دور از نم، رطوبت و تابش مستقیم نور 
خورشید

بهترین دمای نگهداری:10+ تا 30+ درجه سانتی گراد
نوع بسته بندی: کیسه 5 کیلوگرمی

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطرساز برای سالمتی و محیط 
زیســت قرار ندارد با این وجود به هیچ عنوان نباید بلعیده 

شود یا با چشم تماس داشته باشد.
 توصیــه می گــردد در هنگام کار نمودن بــا هرگونه ماده 
شــیمیایی از ماسک، دســتکش و عینک ایمنی استفاده 
شود. درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فورا با 

آب شیرین فراوان شسته شود. 
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود. 
لطفاً به برگه اطالعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود.

 این ماده آتش زا نیست.  
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