
 

 پودر بندکشی آبگریز 

پودر بندکشی آبگریز سهند شیمی، با عملکرد باال، بهبود یافته توسط پلیمرهای سینتتیک، با  

خاصیت آبگریزی و جذب آب کاهش یافته برای بندکشی فضای بین کاشی ها و زیبایی سطح  

است. از مزایای این محصول می توان به آبگریزی،    شدهکار در رنگ بندی های متنوع طراحی  

برابر با    مقاومت در  و  باال  انعطاف  ثبات رنگ،  یافته،  شوک های حرارتی، جمع شدگی کاهش 

کرد. اشاره  شدن  تمیز  در  سهولیت  و  قابلیت  داخلی  های  محیط  بندکشی  برای  محصول  این 

خارجی، محیط های مرطوب، سرویس های بهداشتی و استخرها و برای انواع کاشی، سرامیک، 

 می باشد  سنگ گرانیت و سرامیک های شیشه ای مناسب

 دهنده: تشکیلمواد 

این محصول مخلوطی از سیمان، پلیمر، فیلرهای معدنی، رنگدانه و افزودنی های آبگریز کننده که باعث جلوگیری از نفوذ آلودگی 

 ها به داخل مالت می شود، می باشد. 

 روش استفاده: 

مخلوط گردد. پودر را    شیرین و تمیز لیتر آب 1.5کیلوگرمی از پودر بندکشی آبگریز سهند شیمی باید با   4هر سطل  •

دقیقه به مالت فرصت    5به آرامی به آب اضافه کنید و مخلوط کنید تا مالتی یکنواخت و همگن حاصل شود. به مدت  

 استراحت بدهید و پس از کمی اختالط، مالت آماده استفاده می باشد.  

  رزین تقویت کننده مالت سهند شیمی محصول با  طاف، این  برای افزایش خاصیت آنتی باکتریال، مقاومت فشاری و انع •

 مخلوط گردد. 

 حتما توجه داشته باشید که قبل از بندکشی، مالت یا چسب کاشی کاری کامال سفت شده باشد.  •

 فاصله بین کاشی ها باید تمیز، عاری از گرد و خاک و عمق آن حداقل دو سوم قطر کاشی باشد.  •

 باد و بندکشی سرامیک های متخلخل، قبل از بندکشی، بندها را خیس کنید. در شرایط دمای باال، وزش  •

 برای جلوگیری از ایجاد حباب در مالت، سرعت همزن را کاهش دهید.  •

 

 

 

 

 



 

 

 شخصات پودر بندکشی آبگریز سهند شیمیم 

 پودر نوع محصول: 

 کیلوگرمی  4سطل  بسته بندی:

 سهند شیمیپودر بندکشی آبگریز  کاربردی مشخصات    

 کیلوگرمی(  4لیتر آب به ازای هر سطل  5/1درصد ) 40 نسبت اختالط: 

 + درجه سانتیگراد40+ الی 5بین  دمای کاربری:

 دقیقه 30حداکثر  زمان کارپذیری: 

 ساعت  24 آماده برای مصرف در محیط کم تردد:

 روز 7 : تردد آماده برای مصرف در محیط پر

 بندی:رنگ 

 


