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 هرامش یلم درادناتسا قباطم یشاک یاه بسچ یدنب هقبططقبط هقبط
12492-1
طبقهبندی چسبهای کاشی مطابق استاندارد ملی شماره

۱.اطالعات پایه

۱.۱.طبقهبندی چسبهای کاشی مطابق استاندارد ملی شماره 12492-1

چسبهای کاشی پایه سیمان

C

چسبهای دیسپرسی

D

چسبهای رزینی واکنشگر

R

برای هریک از سه نوع فوق میتوان طبقههای مختلفی به شرح زیر مشخص نمود.
چسب با خصوصیات بنیادی (چسب معمولی)

1

چسب با خصوصیات اضافی (چسب بهبودیافته)

2

چسب با لغزش کاهشیافته

T

چسب با زمان باز گسترش یافته

E

چسب با زمان گیریش سریع

F

چسب با قابلیت تغییر شکل
( > 5 mmتغییر شکل > )2/5 mm

S1

چسب با قابلیت تغییر شکل باال
( < 5 mmتغییر شکل)

S2

۱.۱.۱.طبقهبندی چسبهای کاشی تولیدی Kplus

نوع چسب

طبقه

نوع

فلکس ()Flex

2TE

C

پالس ()Plus

1TE

C
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اه یشاک یدنبهقبط
طبقهبندی کاشیها

۲.۱.طبقهبندی کاشیها

۱.۲.۱.طبقهبندی بر اساس مقاومت سایش

کالس 1

کالس 2

کالس 3

کالس 4

کالس 5

دیوار

دیوار

دیوار

دیوار

دیوار

...

کف بدون آلودگی
خشانداز

کف بدون /با مقدار کمی
آلودگی خشانداز

کف با مقدار کمی آلودگی
خشانداز

کف با آلودگی خشانداز

حمام /دستشوئی

حمام  /اتاق خواب

مناطق مسکونی
(بدون آشپزخانه و یا دارای
خروجی به بیرون)

آشپزخانه/بالکن/تراس/
مناطق مسکونی دارای
خروجی به بیرون

گاراژ /محل کار /دفاتر
اداری

مکانهای با تردد بسیار
کم /بدون کفش

مکانهای با تردد کم/
کفش با کف نرم

مکانهای با تردد معمولی/
کفش معمولی

مکانهای با تردد زیاد/
کفش با کف سخت

مناسب برای

موارد استفاده
کف بدون آلودگی
خشانداز

۲.۲.۱.طبقهبندی بر اساس نوع کاشی

4

نوع کاشی

کاشی سفالی
لعاب دار

سنگ مصنوعی
لعاب دار و بدون لعاب

کاشی پرسالنی
لعاب دار و بدون لعاب
پولیش شده و بدون پولیش

خصوصیات

نرم ،آسان برای کار ،جذب آب باال

بسیار سخت ،جذب آب پایین ،مقاوم در
برابر یخ زدگی

به شدت سخت ،تقریبا بدون جذب آب،
مقاوم در برابر یخ زدگی

موارد استفاده توصیه شده

فضای داخلی /دیوار و کف
(مثال :در حمام و اتاق خواب)

فضای داخلی و خارجی/
آشپزخانه ،بالکن و ....

فضای داخلی و خارجی /گاراژ ،دفاتر
اداری ،برج ها

چسب کاشی مورد استفاده

TA Flex / TA Plus

TA Flex

TA Flex
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 راکریز حطس لرتنک

۳.۱.کنترل سطح زیرکار
سـطح زیـرکار بایـد محکـم ،بـادوام ،مسـطح ،خشـک و بـدون هرگونـه
یخزدگـی ،رنـگ ،روغـن و قطعـات سسـت باشـد.
کنترل بصری
بـرای چسـبندگی ملات عواملـی ماننـد ترکهـای واضـح ،مـواد خارجـی
چسـبنده  ،قطعـات سسـت و ناپایـدار ،آلودگـی  ،گـرد و غبـار و  ...نامطلـوب
میباشـند .اقدامات :قسـمتهای سسـت ،مـواد خارجی چسـبنده و آلودگی را
بـا هروسـیله ای (بـه طـور مثـال با یـک برس فلـزی) به طـور کامـل تمیز و
جـدا نمایید.
خراش و لک
بـا یـک آزمایـش سـاده مــیتوان به دوام سـطح (پوسـته نشـدن) پـی برد.
بـرای ایـن کار بـا یک جســم نـوک تیز خراشــی در سـطح زیرکار ایجــاد
نمایید و با دسـت روی آن را پاک کنید .اگر سـطح فرو ریخت ،نشـان دهنده
سـطحی ناپایدار اسـت.
نوارچسب
ایـن روش بـه ویژه مناسـب برای دیوارهایی اسـت کـه قبال رنگ شـدهاند .برای
کنتـرل سـطح ،یـک نـوار چسـب قـوی را روی سـطح بچسـبانید و محکـم
فشـار دهیـد  .اگـر موقـع کندن چسـب ،رنـگ به همـراه آن جدا نشـد بدان
معناسـت کـه رنگ اسـتفاده شـده کامال پایدار اسـت.

آزمون قطرات آب
میـزان جـذب آب سـطح زیـر کار میبایسـت کنتـرل شـود .اگـر سـطح زیر
کار خیـس شـود و قطـرات روی سـطح بماننـد ،میتـوان نتیجـه گرفـت که
سـطح جـاذب نیسـت .اگـر قطـرات بـه آرامـی وارد سـطح زیـر کار شـوند،
جـذب سـطح زیـر کار عـادی اسـت و اگر سـریع وارد سـطح زیر کار شـوند،
سـطح زیـر کار بـه شـدت جاذب اسـت و بر این اسـاس میبایسـت از پرایمر
مناسـب اسـتفاده شود.

سطوحی که به سطح دست رنگ پس میدهند
سـطوحی کـه به دسـت رنگ پـس میدهنـد ،ابتدا میبایسـت پـاک و تمیز
و سـپس با پرایمر آمادهسـازی شـوند.
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 یراکیشاک یزیر حرط
طرح ریزی کاشیکاری

۴.۱.طرحریزی کاشیکاری
 ابتدا عرض دیوار را اندازه گرفته و نقطه وسـط را جهت شـروع کاشـیکاریپیـدا کنیـد .در صورتـی کـه تکههـای کاشـی در انتهـای دو طـرف ،عرضـی
کمتر از نصف یک کاشـی داشـته باشـند نقطه شـروع کاشـیکاری را باید به
گونـه ای تنظیـم کنیـد کـه عرض هر کـدام از تکههـا بیشـتر از نصف عرض
یـک کاشـی شـود .همچنین عـرض دو تکه باید با یکدیگر مسـاوی باشـند.

 وقتی ارتفاع معینی جهت کاشـیکاری مشـخص نشـده اسـت ،کاشـیکاریرا بـا یـک کاشـی کامـل از پاییـن به بـاال انجـام دهید .امـا زمانی کـه ارتفاع
معیـن شـده اسـت کاشـیکاری را از بـاال بـا یـک کاشـی کامـل شـروع و با
کاشـی نیمـه شـده در پایین تمـام کنید.

 زمانیکـه دیـوار دارای سـتون و لبـه خارجـی باشـد ،میبایسـت از کاشـیکامـل  در قسـمت  لبـه  بیرونـی   و  کاشـی  نیمـه  در  لبـه  داخلی (کناره)
استفاده کنید.

کاشیکاری روی کف


 وقتـی اتـاق بـه صـورت چهارگـوش کامـل و بدون سـتون و یا لبـه بیرونیاسـت ،ابتـدا  بـا  یـک  ریسـمان  کـف  را  از  وسـط  و  بصـورت  مـوازی  با  
دیوارهـای کنـاری عالمتگـذاری کنید .سـپس اولیـن ردیف کاشـی را ازهر
دو طـرف ریسـمان و  بـا  رعایـت  فاصلـه  بندکشـی  و  به  مـوازات  دیوارها  
بچینیـد .سـپس ردیـف های بعـدی را به سـمت دیـوار بچینید.

ب -زمانـی کـه ابعـاد کاشـیهای مورد اسـتفاده در دیوار و کف یکسـان اسـت،
بندکشـیهای کف میبایسـت در راسـتای بندکشـی دیوار باشـد.
در قسـمتهایی کـه اتاقهـا یکدیگـر را قطـع میکنند میبایسـت به راسـتای
بندکشـی دقت شـود و درزهای انبسـاط را دقیقـا زیر چارچوب در ،قـرار دهید.
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یشاک یزاسهدامآ ،راک رازبا
کاشی
ابزار کار ،آمادهسازی

۵.۱.ابزار کار ،آمادهسازی کاشی
جهـت کاشـیکاری  و بندکشـی  مالـه شـانهای (دندانـهدار) ،کمچه ،دسـتگاه
دریـل کـه بـه آن پـره همـزن متصل شـود ،صلیـب ،تـراز  ،چکش السـتیکی،
ابـزار برشدهنـده کاشـی ،ابـزار بـرش سـنگ ،گاز انبـر ،ریسـمان و مالـه
اسـفنجی مـورد نیـاز میباشـد.
برشکاشـی :پـس از آنکه کاشـیها در سـمت لعابدار توسـط دسـتگاه برش،
برش داده شـدند ،به آرامی با اسـتفاده از چکش السـتیکی به قسـمت پشـتی
کاشـی ضربه وارد کرده تا کاشـی از قسـمت برش داده شـده ،شکسـته شـود.
زمانـی کـه الزم اسـت برای خروجیهـای آب و یا برق در کاشـی بـرش ایجاد
شـود از سـمت لعابدار برشـی به ابعـاد مورد نیـاز بر روی کاشـی ایجاد کرده
و سـپس با ضربه زدن به قسـمت پشـتی ،آن قسـمت را جدا کنید.

۶.۱.اجرای چسب کاشی

 ۱.۶.۱.روشهای اجرای چسب کاشی
بهتـر اسـت پشـت کاشـی قبـل از شـروع عملیـات بـا آب بـه طـور کامـل خیـس شـود .عمومـا روش مـورد اسـتفاده برای اجرای چسـب کاشـی بـه صورت
  Floatingمـی باشـد کـه در آن  ملات بصـورت یـک الیـه نـازک یکنواخـت ( حداکثـر ضخامـت  10میلیمتر) بـر روی یک سـطح از پیش آماده شـده،
خشـک و مسـطح با اسـتفاده از لبه صاف ماله کشـیده شـده و سـپس با اسـتفاده از لبه شـانه دار (دندانه دار) ماله ،شانهکشـی میشـود .اما در مواردی دو
روش دیگـر نیـز جهـت اجـرای چسـب کاشـی وجـود دارد که در جـدول زیر بـه هر سـه روش پرداخته میشـود.

نحوه اجرا

Floating

Buttering

Floating - Buttering

اجرای چسب

سطح زیر کار با استفاده از لبه صاف به
مالت آغشته و در نهایت با استفاده از
لبه دندانهدار
شانهکشی شود

با استفاده از کمچه و یا ماله قسمت
پشتی کاشی به مالت آغشته و در
نهایت با ماله دندانهدار
شانهکشی شود

سطح زیر کار با استفاده از لبه
صاف و همچنین قسمت پشتی کاشی  به
مالت آغشته و در نهایت با استفاده از لبه
دندانهدار شانهکشی شود

موارد استفاده

دیوار ،کف ،فضای داخلی

دیوار -به طور مثال کاشیهای پایه
باریک و نیز کارهای تعمیراتی

کف -مرمر ،گرانیت ،سنگ طبیعی،
فضای خارجی ،بالکن،
تراس ،سیستم گرمایشی از کف
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یشاک )یاهزرد( یاهدنب
روش اجرا

۲.۶.۱.انتخاب ماله شانه ای  (دندانه دار)
ملات چسـب کاشـی توسـط لبـه صـاف مالـه بـرروی سـطح قـرار گرفته و
سـپس بـا اسـتفاده از لبـه دندانـه دار شانهکشـی میشـود .بـا اسـتفاده از
ایـن روش یـک ضخامـت یکنواخـت از ملات بر روی سـطح اجرا میشـود  .
انتخـاب انـدازه دندانه ماله شـانه ای به ابعاد کاشـی بسـتگی دارد .همچنین
زمانـی که سـطح زیـرکار ناصاف اسـت ،میبایسـت انـدازه دندانـه بزرگتر از
انـدازه گفته شـده انتخاب شـود.

جهـــت اســـتفاده از چســـب کاشـــی ،حتمـــا بایســـتی از
مالـــه شـــانهای اســـتفاده شـــود.

نکته
مهم

ابعاد کاشی ()cm

اندازه دندانه ()mm

تا 5 × 5

4

تا 10×10

6

تا 20×20

8

تا 33×33

10

بزرگتر از 33×33

بزرگتر از 10

۳.۶.۱.کنترل آغشتگی مالت
در اجـــرای چســـب کاشـــی میبایســـت حداقـــل %80

نکته
مهم

پشـــت کاشـــی توســـط چســـب پوشـــیده شـــده باشـــد.
پـــس از کنتـــرل آغشـــتگی مـــات بـــه کاشـــی ،کاشـــی
مجـــددا بـــه مـــات آغشـــته و در محـــل خـــود نصـــب
میشود.

۷.۱.بندهای (درزهای) کاشی
الـف  -ایجـاد بنـد (درز) :درزهـای بیـن کاشـی میبایسـت ایجـاد شـوند تـا اختلاف بیـن انـدازه کاشـیها و نیـز جابجایی ها تـا حد امـکان متعادل شـوند.
انـدازه درزهـا کاملا سـلیقهای مـی باشـد .شـایان ذکر اسـت انـدازه درز در سـنگهای طبیعی مانند مرمر و گرانیت و نیز کاشـیهای پرسلانی مرسـوم،
متفاوت اسـت.
ب -درزهـای انبسـاط :بـه طـور کلـی در هـر جایـی کـه امـکان جابجایـی وجود داشـته باشـد ،ایجـاد بند ضروری اسـت تـا از ایجاد تـرک جلوگیری شـود.
ایـن امـر بـه ویژه بـرای موارد زیـر کاربـرد دارد:
درزهای جانبی (دیوار/دیوار و کف)
اتصاالت (مثال :سرویسهای بهداشتی)
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دستورالعمل کاشیکاری

 راوید یراکیشاک
کاشیکاری دیوار

۲.کاشیکاری دیوار و کف
۱.۲.کاشیکاری دیوار

۱.۱.۲.پرایمر  /عایقکاری
قطعـات سسـت ،رنگهای قدیمی که مقـاوم در برابر آب نیسـتند و آلودگیها
بایـد کامـل از بین بـرود .رنگهای قدیمی مقاوم در برابـر آب با یک برس فلزی
خراشـیده شـوند .سطوح  خشـک  ،عاری  از  یخزدگی  ،پایدار و  مسطح  ،بسته
به نوع سـطح زیر کار باید با پرایمر مناسـب آمادهسـازی شـوند .مکانهایی که
بـا تـراوش آب مواجه هسـتند میبایسـت توسـط پرایمـر عایق آبـی کیپالس
عایقکاری شـوند .پس از اینکه عایق کامل خشـک و سـفت شـد ،کاشـیکاری
انجـام میگردد .پیش از کاشـیکاری اختالف زمان خشـک شـدن سـطوح زیر
کار متفاوت ،میبایسـت در نظر گرفته شـود.
نکته
مهم

درصورتیکـــه ســـطح زیـــرکار ســـاختار ســـاخت و ســـاز
خشـــک باشـــد ،اســـتفاده از عایقهـــای رطوبتـــی مایـــع
بـــکار رونـــده بـــه جـــای عایقهـــای ســـنتی اکیـــدا
توصیـــه میشـــود.

۲.۱.۲.عالمتگذاری
بـرای مکانهایـی که تا باال کامال کاشـیکاری میشـوند ،یک عالمـت در ردیف
وسـط و بـرای مکانهایـی کـه تـا نیمه کاشـیکاری میشـوند یـک عالمت در
باالتریـن ردیـف گذاشـته شـود  .بـرای  کاشـی  کـف  میبایسـت  بـه  گونهای  
باشـد  که  با  رعایت  حداقل    5میلیمتر برای درزبندی با سـیلیکون ،کاشـی
بـه صـورت لبـه به لبه با کاشـی دیوار باشـد .بـرای عالمتگـذاری  میتـوان از
ریسمان اسـتفاده کرد.

۳.۱.۲.آمادهسازی مالت
بـرای تهیـه ملات 25 ،کیلوگرم پودر (معادل  1بسـته) را بـا  7/5لیتر آب مخلوط
نماییـد .آب را در ظرفی تمیز ریخته و پودر چسـب کاشـی بـه آن اضافهگردد.
سـپس ملات بـا همـزن برقی با سـرعت کم هـمزده شـود .به مـدت  5دقیقه
جهـت  عمـلآوری ،بـه ملات فرصت داده شـود .سـپس دوباره به مـدت  1تا
 2دقیقـه هـمزدهشـود تا مالتی یکدسـت بهوجـود آید.
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 راوید یراکیشاک
کاشیکاری دیوار

۴.۱.۲.پوشش سطح با مالت
همـواره مقـداری از ملات بایـد برروی سـطح اعمال شـود کـه بتـوان آن را در
زمان کاشـیکاری تعریف شـده (متناسب با چسب مورد اسـتفاده) ،کاشیکاری
نمـود .در زمـان اجـرای ملات ،تمـام دسـتگاههای گرمایـش و سـرمایش باید
خامـوش  بـوده و دمـا بیـن  +5تا  +25درجه سـانتیگراد باشـد.
۵.۱.۲.شانهکشی سطح آغشته شده به چسب
مطابـق با ضخامت مورد نیاز (اندازه کاشـی) ،ماله شـانه ای(دندانـه دار)  انتخاب
و سطح شانهکشـی میشود.
نکته
مهم

شانهکشـــی فقـــط در یـــک جهـــت مجـــاز بـــوده و از
حـــرکات دورانـــی یـــا قوســـی جـــدا ً خـــودداری شـــود.

 ۶.۱.۲.نصب کاشی
در ایـن مرحلـه کاشـیها نصب و برروی بسـتر چسـب فشـار داده میشـوند  .
بهتر اسـت هر کاشـی مسـتقیما کنار کاشـی دیگر قرار گیرد و کمی حرکت
داده شـود تـا انـدازه درز مـورد نظـر ایجـاد و یکنواخت شـود .مالتهایی که
از درز بیـرون زده میشـوند را تمیـز نماییـد و سـپس سـطح را بـا اسـفنج  
تمیـز و خشـک کنیـد .پـس از گذشـت حـدود  20دقیقـه از اجـرای ملات
روی سـطح (برای چسـب کاشـی TA Plus) و حدود  30دقیقه (برای چسـب
کاشـی TA Flex) دیگـر امکان کاشـیکاری بـه دلیل عدم چسـبندگی وجود
ندارد.در صورت وجود مشـکل ،مالت کار شـده باید از سـطح جدا و سـطح
مجـددابا مالت جدید پوشـش داده شـود.

نکته
مهم

بـــا اســـتفاده از چســـب کاشـــیهای کیپـــاس
امـــکان نصـــب کاشـــیها از بـــاال بـــه پاییـــن وجـــود
دارد .همچنی ــن حداکث ــر ضخام ــت تم ــام ش ــده چس ــب
کاشـــی پـــس از نصـــب کاشـــی  5-2میلیمتـــر (بســـته
بـــه ســـایز کاشـــی) میباشـــد.

۷.۱.۲.صلیب
جهـت ایجـاد درزهـای هـم انـدازه میتـوان درزبنـدی را بـا اسـتفاده از
صلیبهایـی کـه بـه همیـن منظـور می باشـند انجـام داد .قبل از بندکشـی
بایـد ایـن صلیبهـا را خـارج کرد.
۸.۱.۲.بندکشی
اجازه دهید که  چسـب کاشـی کامل خشـک شـود (حدود    24سـاعت)  در
غیـر ایـن صـورت مالت بندکشـی تغییر رنگ خواهد داد .سـطح کاشـیکاری
شـده و درزهـا کامـل تمیـز شـوند .ملات بندکشـی آمـاده شـده بـه صورت
قطـری و حـرکات ضربـدری بـر روی سـطح اعمـال میشـود .در صورتـی که
درزهـا کامـل پـر نشـدند میبایسـت بـار دیگر بندکشـی انجـام شـود .پس از
خشـک شـدن مالت بندکشـی ،سـطح کاشـیها با یک اسـفنج نمناک تمیز
شـوند .دقـت شـود که درزهـای جانبـی (محـل تقاطـع دیوار-دیـوار و دیوار-
کـف)  بـا مالت بندکشـی پـر نشـوند ،بدین منظـور میتـوان این درزهـا را با
نوارچسـب پوشـاند و در مرحلـه بعـد با اسـتفاده از سـیلیکون آنهـا را پر کرد.
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 فک یراکیشاک
کاشیکاری کف

۹.۱.۲.اجرای سیلیکون
بـرای اینکـه درزبنـدی هـای جانبـی کـه تحـت تاثیـر جابجایـی هـای مکانیکـی و دمایی هسـتند ،تـرک نخورنـد ،میبایسـت از چسـبهای سـیلیکونی که
خاصیت ارتجاعی دارند ،اسـتفاده نمود .بدین منظور ابتدا اضافات چسـب و سـایر آلودگیها از محل درز پاک شـوند .سـپس بسـته به اندازه درز ،سـیلیکون
مـورد نظـر را انتخـاب نمـوده و درز بـه صـورت یکنواخت پوشـانده میشـود .برای صاف کردن سـطح ،روی ملات که هنوز تازه اسـت ،با اسـتفاده از یک قلم
مـو آغشـته بـه مخلـوط آب -مایـع شسـت و شـو (که رنگ غلیظی ندارد) کشـیده میشـود .سـپس مـواد اضافه پـاک میگردد و سـطح کامال صاف میشـود.

۲.۲.کاشیکاری کف

۱.۲.۲.پرایمر /عایقکاری
قطعـات سسـت ،رنگهای قدیمی کـه مقاوم در برابر آب نیسـتند و آلودگیها
کاملا از بیـن برونـد .رنگهـای قدیمی مقـاوم در برابر آب با یـک برس فلزی
خراشـیده شـوند .پیـش از کاشـیکاری اختالف زمان خشـک شـدن سـطوح
زیـر کار متفـاوت ،میبایسـت در نظر گرفته شـود.
بسـته به سـطح زیر کار  از پرایمر مناسـب جهت آمادهسـازی سطح استفاده
شـود .مکانهایـی کـه بـا تـراوش آب مواجـه هسـتند میبایسـت توسـط
عایـق آبـی کیپلاس ،عایـقکاری شـوند .و زمانی کـه عایق کامال خشـک و
سـفت شـد ،کاشـیکاری انجام شود.
سطح زیرکار

زمان خشک شدن

استریش سیمانی /بتن

 8-4هفته

انیدریت /استریش گچی

 5-3هفته

۲.۲.۲.پوشش سطح با مالت چسب کاشی
ملات مطابـق دسـتورالعمل آمـاده و بـا اسـتفاده از مالـه بـر روی سـطح
کشـیده شـود .سـپس بـا توجـه بـه ضخامـت مـورد نیـاز بـا اسـتفاده از لبه
دندانـه دار مالـه ،شانهکشـی شـود.
۳.۲.۲.نصب کاشی
اولیـن کاشـی بایـد به صورت مـوازی با دیوار نصب شـود و پـس از آن اولین
ردیـف از کاشـیها قـرار گیرنـد .کاشـیها بر روی بسـتر چسـب فشـار داده  
و محکم شـود.

نکته
مهم

حداکثـــر ضخامـــت تمـــام شـــده چســـب کاشـــی پـــس
از نصـــب کاشـــی  5-2میلیمتـــر (بســـته بـــه ســـایز
کاش ــی) میباش ــد .ع ــدم رعای ــت ای ــن ضخام ــت باع ــث
آســـیبدیدگی کاشـــی خواهـــد شـــد.

۴.۲.۲.قرنیز
قرنیزها پس از آنکه کاشیهای کف بندکشی شدند ،نصب گردند.
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یدنب بآ و یشکدنب 

 ۳.۲.بندکشی و آببندی
پـس از خشـک شـدن کامـل چسـب کاشـی (حـدود  48سـاعت) بندکشـی درزهـا و نیـز آببنـدی کنارههـا بـا سـیلیکون قابـل ارتجـاع مناسـب ،هماننـد
دسـتورالعملهای گفتـه شـده بـرای دیـوار انجـام شـود.
۴.۲.نصب کاشی روی کاشی قدیمی  
در صورتـی کـه کاشـیهای قدیمـی بـه دلیل مشـکل زیرکار شکسـته نشـده
باشـند میتـوان مسـتقیما روی آنهـا را کاشـیکاری نمـود .با توجه بـه اینکه
کاشـیهای قبلـی ،سـطح مسـطحی را ایجـاد کردهانـد دیگر نیازی به مسـطح
کردن سـطح نیسـت .دقت شـود که کاشـیهای قدیمی سست نباشـند  .برای
نصـب کاشـی روی کاشـیهای قدیمـی ابتـدا میبایسـت سـطح زیریـن کامال
از هرنـوع چربـی و آلودگـی پـاک و تمیـز شـود  .سـپس سـطح بـا اسـتفاده از
پرایمر مناسـب آمادهسـازی شـود .زمانـی که این پرایمر در دسـترس نیسـت،
میبایسـت حتما سـطح کاشـیکاری شـده قبلی بوسـیله سـمباده و یا هر ابزار
مناسـب دیگـر خراش داده شـود .سـپس سـطح با اسـتفاده از چسـب کاشـی
آمـاده شـده پوشـش داده شـود و شانهکشـی گـردد و کاشـیهای جدیـد بـر
روی بسـتر چسـب نصب و فشـار داده شـود .سپس بندکشـی گردد و در محل
درزهـای جانبی جهت آببندی از سـیلیکون مناسـب اسـتفاده شـود.
۵.۲.کاشیکاری سرویسهای بهداشتی
سـطح زیـر کار میبایسـت پایـدار ،خشـک ،تمیـز ،مسـطح و عـاری از گـرد و
غبـار و قطعـات سسـت و نیز رنگهای قدیمـی که در برابر آب مقاوم نیسـتند،
باشـد .رنگهـای قدیمـی کـه در برابـر آب مقـاوم هسـتند میبایسـت بـا یک
بـرس فلـزی خـراش داده شـوند .در صورتی کـه نیاز به تعمیرات سـطح جهت
مسـطح سـازی مـی باشـد ،بـا توجـه بـه دسـتورالعمل هایـی که پیشـتر ذکر
شـده انـد ،اقـدام شـود .زمانـی کـه در مکانهایـی مانند حمـام ،همکـف و هم
دیـوار کاشـیکاری میشـود ،ابتـدا بایـد از دیوار شـروع کـرد (اجـرای پرایمر و
عایقکاری با عایق آبی کیپالس ،پوشـش چسـب کاشـی ،بندکشـی) و سپس
کاشـیکاری کـف بـه همیـن ترتیـب انجـام میشـوند .در جاهایـی کـه میزان
ناشـاقولی و ناتـرازی زیـاد اسـت ،نبایـد از چسـب جهـت برطـرف نمـودن آن
اسـتفاده نمـود بلکـه باید پالسـترهایی که بدین منظـور میباشـند را (با توجه
به سـطح زیـر کار) بـه کار برد.
در ابتدا سطح با استفاده از پرایمر مناسب (عایق آبی) آمادهسازی میشود.
پس از خشـک شـدن پرایمر ،نقاطی که نشـت آب وجود دارد عایقکاری
شـود ماننـد سـطوح اطـراف دوش ،وان ،شـیرها  ...(.محل تقاطـع دیوار-
دیـوار و دیوار-کـف (درزهـای جانبـی)) بایـد بـا نـوار پوشـانیده شـود تا
بتـوان بعـدا آنهـا را با سـیلیکون آببنـدی نمود.
پس از خشـک شـدن عایقکاری ،سـطح را با چسـب کاشـی پوشش داده
و بـا توجـه به ضخامت مورد نیاز شانهکشـی شـود  .برای پوشـش سـطح
بـا چسـب همـواره مقـداری از مالت بایـد برروی سـطح اعمال شـود که
بتوان آن را در زمان کاشـیکاری تعریف شـده (متناسـب با چسـب مورد
استفاده) کاشـیکاری نمود.
در صورتـی کـه مشـاهده گردیـد بر روی سـطح چسـب کاشـی یک الیه
ایجاد شـده اسـت (آزمون انگشـت) میبایسـت مالت از سطح جمعآوری
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و با مالت جدید مجددا پوشـش داده شـود .در غیر این صورت چسـبندگی
الزم بین سـطح زیرکار ،چسـب کاشـی و کاشـی ایجاد نمیشود.
سـپس کاشـی روی بسـتر چسـب بـا رعایـت فاصله درزبنـدی قـرار داده و
فشـار داده میشـود.
پس از خشـک شـدن کامل چسـب کاشـی ،درزها با مالت بندکشی مطابق
دسـتورالعملهای گفتـه شـده پر میشـود .دقت شـود که درزهـای جانبی
بـا ملات بندکشـی پرنشـوند .بـرای بندکشـی کـف ،ملات آماده شـده را
مرحلـه بـه مرحلـه روی کـف ریختـه و بـا یـک تی پالسـتیکی بـه صورت
قطـری روی سـطح پخـش میشـود تـا زمانـی کـه درزهـا کامل پرشـوند  .
ایـن مراحـل مجـددا جهـت پرشـدن کامـل درزها تکـرار میشـود .پس از
آنکـه ملات بندکشـی خشـک شـد ،باید با یـک اسـفنج نمناک سـطح را
تمیز نمود .دقت شـود اسـفنج هرگز کامل خیس نباشـد و یا مسـتقیما از
آب جهـت پاک کردن سـطح اسـتفاده نشـود .درزهای جانبـی باید پس از
تمیز کردن سـطح با سـیلیکون مناسـب آببندی شـوند .پیش از خشـک
شـدن و رویه بسـتن سـیلیکون ،بایـد صاف و مسـطح گردد.

دستورالعمل کاشیکاری

 نکلاب و سارت یراکیشاک
کاشیکاری تراس و بالکن

۶.۲.کاشیکاری تراس و بالکن
پیـش از شـروع کاشـیکاری ابتـدا باید مناسـب بـودن بالکـن و یا تـراس برای
کاشـیکاری کنترل شـود .بدین منظور باید دقت شـود که یک شـیب حداقل
 1/5تـا   2نسـبت به لبـه بیرونی وجود دارد و همچنیـن اطمینان حاصل گردد
کـه رطوبـت از کـف به باال نفـوذ نمیکنـد .برای آنکه چسـب ،بهتریـن کارایی
را داشـته باشـد رعایـت دمـای کارکرد اعلام شـده ( 25-5درجه سـانتیگراد)
بـرای سـطح زیـرکار و دمـای محیـط و نیـز عـدم قرارگرفتن در معـرض تابش
مسـتقیم آفتـاب و یـا باران بسـیار ضـروری می باشـد .همچنین میبایسـت از
کاشـیهایی کـه در برابـر یخ زدگی مقاوم هسـتند برای کاشـیکاری اسـتفاده
نمـود  .سـطح زیر کار باید پایدار ،خشـک ،تمیز ،مسـطح و عـاری از گرد و غبار
و قطعات سسـت و نیز رنگهای قدیمی که در برابر آب مقاوم نیسـتند ،باشـد  .
رنگهـای قدیمـی کـه در برابـر آب مقـاوم هسـتند میبایسـت بـا یـک بـرس
فلزی خراش داده شـوند  .سـپس سـطح عایق  کاری شـود .اسـتفاده  از پرایمر
ضـروری  نیسـت و  بـرای سـطوح جـاذب  تنهـا  کافی  اسـت که  سـطح کمی
مرطوب شـود و درزهای جانبی  پوشـیده شـوند .سپس سـطح با چسب کاشی
مناسـب پوشـانده و بسـته به ضخامت مورد نیاز شانهکشـی شـود .کاشـیها با
رعایت فاصله درزبندی مناسـب ،بر روی بسـتر چسـب کاشـی قرار داده و فشار
داده شـود .سـطح کاشـیکاری شـده و درزها کامال تمیز شـود.
پس از خشـک شـدن کامل چسب کاشی ،بندکشی مطابق دستورالعمل هایی که
پیشـتر توضیح داده شـد ،ا نجام شـود .زمانی که فاصله درزها بیش از   5میلیمتر
باشـد میتـوان مالت بندکشـی را مسـتقیما داخـل درزها ریخت .پس از خشـک
شـدن ملات بندکشـی ،سـطح بـا اسـفنج نمنـاک پـاک میشـود .سـپس برای
قرنیزها از روش   Butteringاسـتفاده شـود .توجه شـود که بین قرنیز و کاشی کف،
فاصلـه قـرارداده شـود .در انتها  درزهای جانبی با سـیلیکون مناسـب پر میشـود.

۷.۲.کاشیکاری روی دیوار گچکاری شده
توجـه شـود در مـواردی کـه انـدود گچـی بـه عنـوان سـطح زیـرکار اسـتفاده
میشـود ،ایـن سـطح باید زبر باشـد؛ لذا از بـه کار بردن ماله اسـفنجی مرطوب
و نیـز پرداخـت آن پرهیـز شـود .سـطح گـچکاری شـده میبایسـت خشـک و
عاری از گرد و غبار و آلودگی باشـد .سـپس سـطح با اسـتفاده از پرایمر مناسب
نکته
فنی

زمانـی کـه از  Porcelain Stonewareو یـا سـنگهای  
طبیعـی اسـتفاده میشـود میبایسـت بـرای کاشـیکاری از  
روش  Floating-Butteringاسـتفاده شـود.

آمادهسـازی میشـود .ایـن چسـب هـا بـه دلیـل تبـادل کمتـر آب بـا سـطح
زیریـن ،سـاختار کریسـتالی آن را تحـت تاثیـر قـرار نمیدهد  .پس از  خشـک
شـدن پرایمـر ،در صـورت لزوم در مکانهایی که در معرض تراوش آب هسـتند
(مانند  اطراف  وان  ،دوش  ،شـیرها و )  ...مطابق دسـتورالعملی که پیشـتر ذکر
شـده اسـت عایقکاری انجام شـود .پس از خشـک شـدن عایقکاری ،سـطح با
مالت آماده شـده چسـب کاشـی پوشـش داده و بسـته به ضخامت مورد نیاز،
شانهکشـی شـود .کاشـیها بـا رعایـت فواصـل درزبندی بر روی بسـتر چسـب
قـرار داده شـود .پـس از خشـک شـدن چسـب کاشـی و تمیـز کـردن سـطح،
درزهـا بـا مالت درزبندی مناسـب پر شـود .توجه شـود درزهای جانبـی با این
ملات پر نشـوند .درزهـای جانبی باید پس از بندکشـی با سـیلیکون مناسـب
پر شـوند.
۸.۲.مرمر ،گرانیت و سنگهای طبیعی
بـه دلیـل داشـتن خلـل و فـرج زیـاد ،ممکن اسـت ملات در زمان خشـک
شـدن بـه سـطح روی سـنگ نشـت دهـد و موجـب تغییـر رنـگ آن شـود.
بنابرایـن میبایسـت چسـبی انتخـاب شـود کـه از تغییـر رنـگ دائمـی آن
جلوگیـری کنـد .در مـورد گرانیـت و مرمر به غیـر از نکته مذکـور باید موارد
دیگـری را نیـز مـد نظـر قـرار داد .ایـن مصالـح  بسـیار سـخت میباشـند و
هیچگونـه جابجایـی و تغییـر شـکل سـطح زیـر کار را نمیتواننـد تحمـل
کننـد بنابرایـن اسـتفاده از یک چسـب بـا انعطافپذیری باال بسـیار ضروری
اسـت .بـرای اسـتفاده از ایـن سـنگ هـا نیـز همانطـور کـه در روشهـای
پیشـین ذکر شـد ،سـطح زیر کار میبایسـت پایدار ،خشـک ،تمیز ،مسـطح
و عـاری از گـرد و غبـار ،قطعـات لـق و نیـز رنگهـای قدیمـی کـه در برابـر
آب مقـاوم نیسـتند ،باشـد .رنگهای قدیمی کـه در برابر آب مقاوم هسـتند
میبایسـت بـا یـک بـرس فلـزی خـراش داده شـوند .در صورتی کـه نیاز به
تعمیرات سـطح جهت مسـطح سـازی باشـد ،با توجـه به دسـتورالعملهایی
کـه پیشـتر ذکـر شـده انـد ،اقـدام شـود .سـپس بـا توجـه بـه نـوع سـطح
زیـر کار ،پرایمـر مناسـب جهـت آمادهسـازی بـه کار بـرده شـود .در صورت
اسـتفاده از ایـن سـنگها در محلهـای مرطـوب و در معـرض تـراوش آب
بـرای عایـقکاری مطابـق دسـتورالعملی کـه پیشـتر گفته شـد ،اقدام شـود.
پـس از خشـک شـدن عایـقکاری ،سـطح بـا چسـب پوشـیده و بـا توجـه
بـه ضخامـت موردنیـاز شانهکشـی شـود .پشـت سـنگ نیـز میبایسـت بـه
ملات آغشـته شـود (روش کاشـیکاری  ) Floating-Butteringو بـا رعایت
فواصـل درزبنـدی بـر روی بسـتر چسـب ،نصـب و فشـار داده شـوند .پـس
از خشـک شـدن چسـب کاشـی ،بندکشـی بـا ملات مناسـب و آببنـدی
درزهـای جانبـی بـا سـیلیکون مناسـب انجام شـود.
۹.۲.کاشیکاری استخر
کاشـیکاری در اسـتخر بـا توجـه بـه شـرایط دشـوار آن نیـاز به دقت بسـیار
باال و یک کاشـیکار بسـیار با تجربه دارد  .سـطح زیر کار میبایسـت محکم،
پایـدار و عـاری از تـرک و هرگونه آلودگی باشـد .در صورتی که در قسـمتی از
کار ترک و یا درز مشـاهده شـود میبایسـت  با مالتهای مناسـب پر شـوند
و بـه همیـن ترتیـب در صورتـی کـه سـطح نیـاز بـه اصالح و مسـطح شـدن
دارد .بـرای عایـقکاری و آببنـدی در سـطوح داخلـی و دیـواره خارجـی کـه
درمعـرض تـراوش آب قـرار دارد ،بهتـر اسـت از کامپوزیـت جهـت جلوگیری
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یراکیشاک
کاری استخر
 رختسا
کاشی

از خورندگـی ،نشـتیهای احتمالـی و یـا شـکوفه زنـی اسـتفاده شـود  .پـس از خشـک شـدن کامـل عایق میبایسـت مالت چسـب کاشـی مناسـب را  آماده و
چسـبندگی آن را در قسـمتی از سـطح کنترل نمود .پس از اطمینان از چسـبندگی کافی ،سـطح  با مالت آماده شـده پوشـش داده و شانهکشـی شـود .سـطح
زیـر کار بایسـتی عایـق باشـد و چسـبی باید اسـتفاده شـود که در شـرایط غوطـهوری از اسـتحکام باالیـی برخوردار باشـد .بـرای کاشـیکاری از روش ترکیبی
 Floating-Butteringاسـتفاده میشـود .پـس از خشـک شـدن کامـل چسـب کاشـی ،سـطح کاشـیها و درزهـا تمیز و با رزین اپوکسـی بندکشـی شـود.
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الپیک یشاک یاهبسچ ینف تاصخشم لودج
پالس
جدول مشخصات فنی چسبهای کاشی کی

۱۰.۲.جدول مشخصات فنی چسبهای کاشی کیپالس
TA Flex

TA Plus

دسته بندی

C2TE

C1TE

موارد استفاده

فضای داخلی/فضای خارجی
دیوار/کف
کاشیهای معمولی و گرانیتی ،سرامیک ،موزائیک،
مرمر و سایر سنگهای طبیعی ،برای سطوحی که
تحت تنش های حرارتی هستند
(مانند کفهای با سیستم گرمایشی ،بالکن و تراس)

فضای داخلی/فضای خارجی
دیوار /کف
انواع کاشی و سرامیک

نسبت آب و پودر

 7/5لیتر آب برای  25کیلوگرم پودر

 7/5لیتر آب برای  25کیلوگرم پودر

ضخامت

 5-2میلیمتر

 5-2میلیمتر

دمای کارکرد

 +5تا   +25درجه سانتیگراد

 +5تا   +25درجه سانتیگراد

مقدار مصرف
(تقریبی)

شانه  4میلیمتر 1/5  :کیلوگرم بر مترمربع
شانه  6میلیمتر 2/3 :کیلوگرم بر مترمربع
شانه  8میلیمتر 3  :کیلوگرم بر مترمربع

شانه  4میلیمتر 1/7 :کیلوگرم بر مترمربع
شانه  6میلیمتر 2/5 :کیلوگرم بر مترمربع
شانه  8میلیمتر 3/2 :کیلوگرم بر مترمربع

زمان عملآوری

  5دقیقه

  5دقیقه

زمان کاشیکاری (زمان باز)

 30دقیقه

  20دقیقه

زمان تنظیم

  20دقیقه

 15دقیقه

زمان کارپذیری

  3ساعت

  3ساعت

زمان بندکشی

کف :حدود  48ساعت
دیوار :حدود  24ساعت

کف :حدود  48ساعت
دیوار :حدود  24ساعت

زمان بارگذاری نهایی

 7روز

 7روز

مقاومت دمایی

 -20تا  +80درجه سانتیگراد

 -20تا  +80درجه سانتیگراد

مقاومت چسبندگی کششی اولیه

≥ 0/1نیوتن بر میلیمترمربع

≥ 0/5نیوتن بر میلیمترمربع

مقاومت چسبندگی کششی بعد از
غوطه وری در آب

≥ 0/1نیوتن بر میلیمترمربع

≥ 0/5نیوتن بر میلیمترمربع

مقاومت چسبندگی کششی بعد از قرار گرفتن
در معرض حرارت (سختشدگی)

≥ 0/1نیوتن بر میلیمترمربع

≥ 0/5نیوتن بر میلیمترمربع

مقاومت چسبندگی کششی بعد از قرار گرفتن
در چرخه یخ زدگی  -واپاشی

≥ 0/1نیوتن بر میلیمترمربع

≥ 0/5نیوتن بر میلیمترمربع

مقاومت چسبندگی در زمان کاشیکاری

≥ 0/5نیوتن بر میلیمترمربع
پس از حداقل  30دقیقه

≥ 0/5نیوتن بر میلیمترمربع
پس از حداقل  20دقیقه

شرایط نگهداری

خشک و خنک

خشک و خنک

مدت زمان نگهداری

 12ماه

 12ماه

بستهبندی

 25کیلوگرم

 25کیلوگرم
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اطالعات مندرج در اين دفترچه ،با توجه به دانش فني مبتني بر استانداردها ،آزمايش ها و شرايط موجود در زمان چاپ آن تهيه شده است .خط مشي ما همواره تالش در جهت تحقيق و
توسعه و رشد كيفي محصوالت بوده و در اين راستا ،اين شركت اين حق را براي خود محفوظ ميدارد تا در هر زمان نسبت به تغيير اطالعات فني محصوالت خود اقدام نمايد .اين دفترچه،
معتبرترين دفترچه فني در زمينه خود بوده و بر اين اساس ،استناد يا استفاده از نسخه هاي پيش از آن امكانپذير نميباشد .شايان ذكر است كه آخرين نسخه دفترچههاي فني همواره در
وب سايت اين شركت قرار داشته و نيز از طريق تماس با واحد پشتيباني فني قابل استعالم است .اطالعات اين دفترچه غيرقابل تغيير ميباشد ،بدين معنا كه هر گونه اظهار نظر فني از سوي
هرشخص حقيقي يا حقوقي جهت اصالح ،تغيير موردي يا تغيير كلي مندرجات آن مردود بوده ،مگر آنكه تاييديه كتبي آن قبال از سوي واحد پشتيباني فني اخذ شده باشد .تمامي محصوالت
جهت كاربرد و هدفي مشخص توليد شده و هر گونه تفسير يا استفاده غير از اين محصوالت و همچنين اجراي نامناسب مسئوليتي را متوجه اين شركت نخواهد ساخت.
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