
 چسب کاشی
  

نسبتا جديد است، که در ايجاد اتصال و استحکام در کاشی کاری مورد استفاده  محصولچسب کاشی يک 
های ديگر  نسبت به مالت بسيارزيادیآن مزايای  قرار می گيرد. چسب کاشی به علت مواد تشکيل دهنده

  کاشی کاری دارد.

دارد. مالت آماده را با آب مخلوط کرده و به کار بردن چسب کاشی  در ساختمان سازی روند ساده ای 
 .يداشی، موزاييک و سنگ را پر می کندرزهای خالی بين ک

  

  ويژگی های چسب کاشی
  

 قدرت باالی چسبندگی  
 قابليت ضدآب بودن  
 مقاومت و استحکام باال  
 صرفه اقتصادی  

رود قدرت  می قدرت باالی چسبندگی: چسب کاشی نسبت به مالت های ديگر که در کاشی کاری به کار
  دگی بيشتری دارد.نچسب

  مقاومت بااليی دارد.گرما و سرما قابليت ضد آب: چسب کاشی در مقابل آب و رطوبت 

های سنگين شدن مقاومت باالی در مقابل فشار بعد از خشک ،مقاومت و استحکام باال: چسب کاشی آماده
  و موجب مستحکم شدن سازه می شود. دارد

الت دارد به مقدار کمتری نسبت به مصرفه اقتصادی: چسب کاشی به دليل قدرت چسبندگی بااليی که 
  و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه تر خواهد بود. مصرف می شودهای ديگر 



  مزايای چسب کاشی نسبت به مالت سيمان
  

  کاهش زمان اجرا

  

کاهش می يابد. با استفاده از چسب کاشی نه تنها نياز به  پروژهبا استفاده از چسب کاشی زمان اجرای کار
 میلکه مدت زمان خشک شدن آن هم کم آن قبل از شروع کار نيست ب شدنازی کاشی و خيس آماده س

  باشد.

  کاهش محدوديت

  

با استفاده از چسب کاشی امکان کار بر روی کاشی هايی با ابعاد بزرگ وجود دارد، چسباندن کاشی ها 
  سطوح چوبی نيز برخالف مالت سيمان امکان پذير می باشد.بر روی 

  سهولت اجر

  

در هنگام استفاده از چسب کاشی نيازبه مهارت ترکيب شن و ماسه نيست. و از سوی ديگربا قرار دادن 
  چسب بر روی سطح مورد نظر زمان انجام کار کاهش می يابد.

  افزايش کيفيت اجرا

  

امکان جابه جايی آن ها وجود دارد که تراز کردن آن ها با دقت پس از چسباندن کاشی بر روی سطوح 
و امکان نفوذ آب به ديوار و يا کف به دليل ، ه بين کاشی ها کم می شودلر باال اجرا می شود. فاصبسيا

  خواص چسب کاشی کاهش می يابد.

  نکات ويژه برای استفاده از چسب کاشی
  

 ع می باشد.افزودن شن، ماسه و ديگر مواد افزودنی ممنو  
 .سختی و مسطح بودن سطح پايه قبل از کار تايد شود  
 .اليه چسب در پشت کاشی بررسی شود تا اطمينان حاصل کنيد که جای خالی وجود نداشته باشد  

 .چسب کاشی اضافی قبل از سخت شدن بايد برداشته شود  
  ت سفت می شود ساعت بايد استفاده شود، زيرا مال 4چسب کاشی پس از مخلوط کردن، ظرف مدت

  و نبايد از آب مجدد برای شل نمودن آن استفاده کرد.

  انواع چسب کاشی
  



  را دارد.  ر روی انواع سطوح آجری، سنگی چسب سراميک پودری: چسب پودری قابليت استفاده ب

چسب سراميک خميری: چسب خميری بر روی انواع سطوح سيمانی، گچی و موزاييک قابل استفاده می 
  باشد.

  کاشی بهتراست يا مالت سيمانچسب 
  

استفاده از  می گيريمو مالت سيمان دارند، نتيجه با بررسی همه جانبه و مزايا و معايبی که چسب کاشی 
  .  خواهد بودبه صرفه تر و کاربردی تر  چسب کاشی در اکثر موارد

   

  

  


