
 :بر روی کنامیت )فایبرسمنت برد( نکات فنی کار کاشی و سرامیک به روش چسبی

بر بر روی سطوح روش کار به سبک چسبی یکی از جدیدترین روشهای نصب کاشی ،سرامیک و سنگ 

  است.صفحات سیمانی ،کاشی قدیمی ،سنگ قدیمی ومی و تراز شده بوسیله سیمانکاریدیوارهای قدی

 :بر روی کنامیت )فایبرسمنت برد( با چسب کاشی و سرامیک مزایای روش نصب

 رودو......به کار می )فایبرسمنت برد( ،کاشی به روی دیوار سیمانی برای نصب مجدد کاشی به روی کاشی -۱

 .باشد نیازی به تخریب و کنده کاری زیر کار نمی -۲

 . دهد سرعت نصب و بهره برداری را افزایش می -۳

 . ریخت و پاش کمتر داردکثیف کاری و -۴

 . باشد استحکام ان هم قابل مالحظه می -۵

 در برخی مدل ها تنها راه نصب می باشد )کاشی های ریز و سنگ آنتیک( -۶

 هزینه کمتر -۷

 :روش کار با چسب برای نصب کاشی ،سرامیک و سنگ

و خمیر را با کمی اب اغشته  ماده کردهآنماییم ،سپس ابزار کارهای مخصوص را می  را آمادهابتدا زیر کار 

کرده و با کاردک مخصوص به متراژحدود یک متر مربع به دیوار میکشیم سپس کاشی را با کمی فشار نصب 

ساعت قابل  ۴۸دهیم و کار بعد از  کرده و تراز مینماییم بعد از چندین ساعت عملیات بند کشی را انجام می

 . باشد استفاده می

 می باشدکار به سه صورت روش های پخش چسب بر زیر 

 کاردک شانه ای بر روی زیر کار با -۱

 با کاردک قاشقی بر پشت کاشی یا سرامیک  -۲

 روش ترکیبی -۳

( و زمانی که زیر کار بسیار تراز و بدون موج باشد ۲۰x۳۰زیر  روش شانه ای برای کاشیهای ابعاد ریز )

  د.شو استفاده می

نصب کاشی و سرامیک ابعاد بزرگ و زمانی که زیر کار خوب تراز نباشد و روش قاشقی و ترکیبی بیشتر برای 

 .شود موج داشته باشد استفاده می

که با توجه به مسطح بودن صفحات کنامیت اکثراْ از روش شانه ای جهت نصب کاشی و سرامیک بر روی 

 سطوح آن استفاده می شود.

کیلو گرم در هر متر مریع است و میزان  ۵/۳های صاف و تراز حدود میزان مصرف چسب برای زیر کار 

 باشد.  کیلوگرم در هر متر مربع می ۵مصرف در زیر کارهای ناصاف حدود 

 .به دلیل مسطح بودن سطوح کنامیت حداقل میزان مصرف چسب در این مصالح مصرف می شود


