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برگه اطالعات فنی محصول

Sika® Ceram-201

چسب کاشی و سرامیک سیمانی، آب بند، پلیمری بهبود یافته بدون انقباض و جمع شدگی

ویژگی ها / مزایا توضیح محصول
Sika®Ceram-201 یک چسب کاشی سیمانی با عملکرد 
آماده  آب  مقداری  با  که  است  یافته  بهبود  پلیمر  و  باال 
های  کاشی  چسباندن  برای  همچنین  است.  مصرف 
سرامیکی در موقعیت ها و فضاهای داخلی و خارجی نیز 
مناسبی  عملکرد  عمودی  سطوح  در  حتی  است،  مناسب 

همانند سطوح افقی دارد.ل
و  گرم  هوایی  و  آب  شرایط  در  استفاده  برای  مناسب 

استوایی  می باشد.ل

استفاده ی آسان، فقط با افزودن مقداری آب ■■
سنگ،  ■■ سیمانی،  مالت  )بتن،  ها  الیه  اکثر  به  خوب  چسبندگی 

آجر، کاشی های موجود و غیره(
کارایی و ثبات تیکسوتروپیک خوب ■■
مقاومت در برابر آب و هوا ■■
مناسب برای استفاده در فضاهای داخلی و خارجی ■■
غیرسّمی ■■

سرامیک، کاشی های سفالی و قالب ریزی شده کاشی  ■■
های سرامیکی با جذب پایین که چسبندگی پایینی به 

چسب های کاشی سنتی دارند.
این محصول روی الیه های زیرقابل استفاده است. ■■
بتن و مالت ■■
آجرها، گچ )با آستر( ■■
هر سطحی که جابجایی، انقباض یا انبساط گرمایی در  ■■

آن رخ دهد.
فضاهای  ■■ در  کف،  و  ها  دیوار  روی  تواند  می  همچنین 

داخلی و خارجی مثل حمام ها، آشپزخانه ها، بالکن ها، 
تراس ها، کناره استخرها و غیره استفاده شود.ل

کاربردها
این محصول برای چسباندن کاشی های سرامیکی روی 
الیه های نازك سیمانی تا قطر 5 میلی متر قابل استفاده 
است. ازآنجایی که این محصول مقاومت چسبندگی باال 
و انعطاف پذیری باالیی دارد، در مواردی که چسب های 
سنتی به دلیل نوع کاشی یا سطح و غیره مناسب نباشند 
استفاده  برای  مناسب  همچنین  است.  استفاده  قابل 
در مکان های مرطوب می باشد و برای چسباندن انواع 

کاشی با جذب باال و پایین مناسب است:ل
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در شرایط عادي، به آستر نیازی نیست.لساختار سیستم
در هرحال برای سطوح با جذب باال لطفاٌ با بخش فنی تماس حاصل کنید.ل

اطالعات اجرا
فن میزان مصرف و  ها  کاشی  اندازه  و  سطح  زبری  میزان  و  سطحی  نیمرخ  به  مصرف  میزان 

جاگذاری بستگی دارد. یک کیسه 25کیلویی حدود 6.0 - 9.0 متر مربع در ضخامت  
3-2 میلی متر را پوشش می دهد.ل

دمای سطح

دمای محیط

حداقل : 5 درجه سانتی گراد
حداکثر:35 درجه سانتی گراد

حداقل : 5 درجه سانتی گراد
حداکثر:40 درجه سانتی گراد

پایه شیمیایی

اطالعات محصول

بسته بندی

نوع و رنگ

تاریخ انقضا و شرایط نگهداری

چگالی )دانسیته(ل

مالت سیمانی بهبود یافته با پلیمرها

کیسه های 25 کیلوگرمی یا 50 کیلوگرمی

پودری، طوسی رنگ

به مدت 12 ماه پس از تاریخ تولید در صورت نگهداری در محیط خشک و دور از 
رطوبت و در بسته بندی اصلی و باز نشده 

مالت تازه: حدود 1.7 کیلوگرم بر لیتر، در دمای 25 درجه سانتی گراد
EN 1290 مطابق با

اطالعات فنی
مطابق با EN 1219-2درجه بندی

Dmax = 0.5 میلی متر
نسبت اختالط: 5 تا 5.5 لیتر آب برای هرکیسه 25 کیلوگرمی

حداقل: 1.5 میلی مترضخامت الیه
حداکثر: 5 میلی متر

مدت 30 دقیقه در دمای 25 درجه سانتی گرادعمر کاربری

)W/P=0.21(28
روز

7
روز

24
ساعت

15 12 4 مقاومت فشاری )نیوتن بر میلی متر مربع(

1 - - چسبندگی )بسته به سطح(

اطالعات سیستم
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دستورالعمل اجرا

کیفیت سطح
سیمانی،  ی  الیه  فاقد   ، سالم  ساختمانی  لحاظ  به  باید  سطح 
تمیز و فاقد گرد و خاك، روغن، گریس یا سایر مواد و اجزای 

نرم و شل باشد.ل

اختالط
حدود  5.8  تا 6.0 لیتر به ازای هر بسته ی 25کیلویی

زمان اختالط
حدود 5 تا 5.5 لیتر آب تمیز و سرد به ظرف اختالط به ازای 
هر کیسه 25 کیلوگرمی اضافه کنید. به آرامی پودر محصول 
اضافه  شود  می  زده  هم  که  حالی  در  را   Sika® Ceram -201
کنید، به مدت 3 دقیقه تا یک مخلوط همگن و یکنواخت به 
دست آید. مواد را در ظرف رها کنید )10-5 دقیقه(. سپس 
آن را به مدت 15 ثانیه دوباره بهم بزنید. محصول حاال آماده 

به مصرف است.ا

روش اجرا
کاردك  یک  از  استفاده  با   Sika® Ceram -201 محصول 
کنید  انتخاب  ای(  )ماله  کاردکی  شود.  استفاده  دار  دندانه 

که پوشش و ضخامت مناسبی را به پشت کاشی بدهد.ل
را  چسب  از  متری  میلی   3 تا   2 یکنواخت  ی  الیه  یک  از 
ضخامت  با  کوچک  های  مکان  در  کاردك  از  استفاده  با 
ضخامت  برای  بالفاصله  سپس،  کنید.  استفاده  پیشنهادی 
مورد نظر از یک کاردك دندانه دار استفاده کنید. در آخر، 
چسب  روی  محکم  را  آن  و  قراردهید  را  سرامیکی  کاشی 

فشاردهید.ل

تمیز کردن ابزار
از  پس  بالفاصله  را  شده  استفاده  وسایل  و  ابزار  کلیه 
روش  به  تنها  شده  سفت  مواد  بشویید.  آب  با  مصرف 

مکانیکی قابل پاك کردن هستند.ی

آماده سازی سطح

تعمیرات  شود.  پاك  باید  سیمانی  ی  الیه  و/یا  ضعیف  بتن 
سطح، پرکردن منافذ/ فضاهای خالی و غیره باید با استفاده 
مالت  ی  وسیله  به  یا   SikaRep® مانند مناسب  محصوالت  از 
های تولید شده در محل تقویت یافته با ®Sika Latex صورت 
گیرد. قبل از جاگیری پلکانی 24 تا 48 ساعت به آن اجازه ی 
سطوح  کلیه  محصول،  از  استفاده  از  قبل  دهید.  استراحت 
باید از گرد و خاك به وسیله برس و جاروبرقی صنعتی کامال 
پاك شود. چنانچه سطح بسیار متخلخل باشد یا دما باال باشد 
از  سطح  که  شود  می  پیشنهاد  باشد،  پایین  نسبی  رطوبت  و 
قبل مرطوب شود- اجازه ندهید که هیچگونه آبی روی سطح 
باقی بماند. ناهمواری سطح در هر 2 متر باید کمتر از  5 میلی 
استفاده  از  قبل  باید  سطح  ضرورت،  صورت  در  باشد،  متر 

صاف شود.ل

ابزار اختالط
پودر Sika® Ceram -201 باید به روش مکانیکی و با استفاده 
استفاده  با  و  تمیز  ظرف  یک  در  یا  فعال  کن  مخلوط  یک  از 
از یک دریل کم سرعت و چوب اختالط مخلوط شود. )حدود

مناسب  نرمال  بتنی  کن  مخلوط  یک  از  استفاده   )rpm 500
نیست.ل

زمان اصالح
حدود  تا  قراردادید،  مالت  روی  را  ها  کاشی  که  هنگامی 
را  آن  توان  (می  گراد  سانتی  درجه   25 دمای  در  10دقیقه) 

میزان کرد و جا داد.ن  
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سن سطح سیمانی حداقل باید 28روز باشد.ئ
روی  تنها  نکنید.  استفاده  آب  از  پیشنهادی  مقدار  از  بیش 
قطر  حداکثر  شود.  استفاده  شده  آماده  و  سالم  های  الیه 
استفاده  آن  از  غرقابی  شرایط  در  ندهید  افزایش  را  الیه 

نکنید.ك 
مواد تازه استفاده شده را از یخ زدگی و باران و غیره دور 

نگه دارید.ب
باشد،  الزم  ها  کاشی  زیر  کردن  بند  آب  که  صورتی  در 
می  را   SikaTop® Seal -107مثل سیکا  بندی  آب  محصوالت 

توان استفاده کرد.ل
برای اطالعات بیشتر به برگه اطالعات فنی مربوطه  مراجعه 

شود.ا

نکات/محدودیت ها

عمل آوری

 محصول اجرا شده و آماده به مصرف در دمای 25
درجه سانتی گراد:ا

حداقل24ساعت قبل از چسبیدن/کار با گروت

حداقل24ساعت  قبل از قرارگرفتن در معرض ترافیک
انسانی

حداقل 14روز  قبل از قرارگرفتن در معرض ترافیک
کامل

اساس  بر  فنی  اطالعات  برگه  این  در  موجود  اطالعات  کلیه 
اندازه  واقعی  مقادیر  باشد.  می  آزمایشگاهی  های  تست 

گیری شده در شرایط خارج از کنترل متفاوت است.

اساس اطالعات محصول

محلي  دستورالعمل هاي  دلیل  به  که  باشید  داشته  توجه 
خاص، عملکرد این محصول از کشوري به کشور دیگر فرق 
مي کند. پس لطفاً جهت توضیحات دقیق در زمینه ي استفاده 

به برگه ي اطالعات فنی محصول مراجعه کنید.

محدودیت هاي محلي

برای اطالع از حمل و نقل ایمن، نگهداری و دفع محصوالت 
بروشورها  ترین  جدید  به  باید  ها  کننده  مصرف  شیمیایی، 
موارد  سایر  و  سمی  اکولوژیکی،  فیزیکی،  اطالعات  شامل 

مراجعه کنند.

اطالعات ایمنی و سالمتی

نکات قانونی
استفاده  نحوه  به  مربوط  پیشنهادات  ویژه  به  و  اطالعات 
تولید  تجربیات  روز  به  دانش  اساس  بر  سیکا  محصوالت 
عمل  در  اند.  شده  ارئه  نرمال  حالت  در  نگهداری  شرایط  و 
هیچگونه تضمینی نسبت به استفاده از محصول به غیر از 
اطالعات  و  نداشته  وجود  سیکا  شرکت  تایید  مورد  موارد 
مندرج در این برگه تحت شرایط آزمایش شده مذکور قابل 
جهت  همواره  بایست  می  کننده  مصرف  باشد.  می  استفاده 
تایید  مورد  فنی  اطالعات  برگه  به  روز  به  اطالعات  کسب 
شرکت سیکا در هر کشور مراجعه نموده و نیز باید تناسب 

محصول با هدف مورد نظر خود را در نظر داشته باشد.

سیکا پارسیان )سهامی خاص(

دادمان،  بلوار  غرب،  شهرك  تهران، 
خیابان  شمالی،  افشان  گل  خیابان 
پستی  کد  اول،  طبقه   ،9 پالك   ،14

1469785171
تلفن: 0827 8837 21 98+
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