
 

 چسب بتن در کجاها کاربرد دارد؟

 چسب بتن چیست؟

 .یکی از مواد شیمیایی پر کاربرد در صنعت ساختمان است (SCB_01) مایع چسب بتن

 .های پر اهمیت در صنعت بتن استیکی از افزودنی چسب بتن

همچنین یک ماده شیمیایی است که مطابق با الگوهای طبیعی و به صورت امولسیون تولید 

 .شودمی

شوند و به عنوان یک پل ارتباطی بین ها ترکیبی از مواد شیمیایی و پلیمری ساخته میاین چسب

 .شودو مالت به کار گرفته می بتن اجزاء تشکیل دهنده

ها چندان اشتباه نیست و تقریباً تعریف نهایی این بنابراین استفاده از لفظ چسب در مورد آن

 .دهدها را نشان میماده

 .دهنداومت کششی، خمشی و نیز دوام بتن را افزایش میاین چسب مق

 .های چسب بتن، چسبندگی و جلوگیری از ترک در بتن بعد از گیرش استاز مهم ترین خاصیت

 .بیشترین استفاده چسب بتن مایع مربوط به عملیات تعمیراتی است

و شیمیایی با هم فرق ها از لحاظ فیزیکی انواع چسب بتن با هم متفاوت هستند و هر کدام از آن

 .دارند

کنند ها را به شکل پودری تولید میهای تولید کننده این مواد، آنبه عنوان مثال، برخی از شرکت

 .کنندها را به صورت مایع غلیظ به بازار عرضه میو برخی از آن
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ای طراحی کوپلیمر تولید شده از مونومر وینیل استات و دی بوتیل مالئات با استفاده از راکتوره

های زیاد را داشته هایی مورد نظرند که قابلیت انتقال تنشدر کاربردهای مهندسی، چسب شده

 .باشند

های سنتی برقراری اتصال و توزیع یکنواخت تنش در وظیفه اصلی چسب بتن، در مقایسه با روش

 .باشدسطح کار می

دهد تا با سطوح ب بتن میهای قطبی این امکان را به چسقابلیت نفوذپذیری و حضور گروه

 .سیمانی تماس نزدیک برقرار شود

 .شودسازد و مانع ایجاد ترک در مالت میاین به نوبه خود نیروهای چسبندگی را فعال می

 .ز داردنی آهک و گچ همچنین کارایی در باال بردن افزایش دوام بتن

سیمانی قدیمی یکی از مسائل کارگاهی قابل  سیمانی جدید به مخلوط عدم چسبندگی مخلوط

 .باشدهای عمرانی میاندرکاران پروژهبرای دست کنندهتوجه و نگران

 داشته قرار توجه کانون در نظر این از همواره( سرد و اجرایی درزهای) ریزی بتن های قطعمحل

 .است

توان به شدت گرمای هوا و سرعت یافتن گیرش محل یل بروز درزهای سرد میاز عمده دال

 .کرد اشاره جانبی مقاطع با شده ریزیبتن

 از باشند شده ریزیبتن پیشتر که مقاطعی کنار در بتن البته تأخیر در ساخت، حمل و جادهی

 .هستند سرد درز بروز دالیل دیگر

 .شد نخواهد برقرار بتن ناسب بین اجزای سازندهبدین ترتیب ارتباط درونی و پیوستگی مت
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 .وجود خواهد آمدهایی درز سرد بهدر چنین فصل مشترک

 .این مقاطع ضعیف صدمات جبران ناپذیری به مقاومت و دوام سازه وارد خواهد کرد

های اقتصادی و در نتیجه کاهش عمر باعث خسارت همچنین شدت پدیده خوردگی در این مقاطع

 .شوندها میمفید سازه
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 :مزایا استفاده از چسب بتن

 چسبندگی بسیار باال بین بتن جدید و قدیمی 

 افزایش مقاومت فشاری، خمشی و سایشی بتن 

 های شیمیایی در بتنکاهش نفوذ مواد مضر و محلول 

 میلگرد و بتن افزایش چسبندگی بین ذرات 

 یانداختگ آب کاهش و همگن و یکنواخت بتن تولید 

 نآ کردن آب ضد و بتن جلوگیری از نفوذ آب به 

 بهبود مقاومت شیمیایی 

 جلوگیری از ترک خوردن و تبله شدن 

 افزایش نفوذ ناپذیری بتن در برابر عوامل محیطی 

 افزایش خاصیت االستیسیته 

 در مقابل عوامل گوناگون فیزیکی و شیمیایی افزایش دوام 

 بهبود دهنده کیفیت و رفع نواقص زیر کار 

 افزایش چسبندگی بین الیه نهایی و زیرسازی 

 توزیع یکنواخت تنش 

 منتقل کننده ارتعاش و ضربه 

 باال بودن استحکام نسبت به وزن 

 مقرون به صرفه 

 قابلیت اجرای آسان به بتن 
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 سازگار با انواع سیمان 

 زایش توان چسبندگی مالت و ایجاد سرعت در عمل ژل شدناف 

 نداشتن هیچگونه اثر سوء شیمیایی بر روی بتن اتصال میلگرد به بتن 

 :مشخصات چسب بتن

 حالت فیزیکی: مایع .1

 رنگ: سفید .2

  gr/cm3/1 15وزن خالص:  .3

 (bs5075کمتر از استاندارد) یون کلر: ندارد .4

5. ۷ph 

 قابلیت انحالل در آب: دارد .6

 وپلیمرجنس: ک .۷

 شکل ظاهری: خامه ای .8

 گراددر دمای بیست درجه سانتی kg/lit1.۰4  :چگالی .9

 ندارد: خطر اشتعال .1۰

  باشدنمی: میس .11

 لیترى 2۰و  4های پالستیکى بسته بندى: در ظرف .12
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 :انواع چسب بتن

ممکن است این اشتباه را به وجود بیاورد که تنها یک نوع و مدل  چسب بتن استفاده از لفظ

 .ن وجود داردخاص از آ

ها ها با توجه به مواد شیمیایی استفاده شده در آنهای مختلفی از آناین در حالی است که مدل

 .وجود دارد

 .شوندبرخی از انواع رایج عرضه شده در بازار شامل موارد زیر می

 چسب بتن التکس -1

اص مختلف بتن شود که به خوبر پایه مواد پلیمری حالل در آب ساخته می چسب بتن التکس

 .کندکمک می
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شود که بتن تولید شده در برابر مواد شیمیایی بسیار مقاوم است و باعث می چسب بتن این نوع

 .های مختلف، از جمله صنعت نفت و پتروشیمی به کار گرفته شوددر پروژه

از شود که امکان استفاده از آن در موارد مختلف فراهم شود.چسب التکس به دالیلی باعث می

 :جمله

 افزایش خاصیت کشسانی بتن 

 افزایش االستیسیته بتن 

 باالبردن خصوصیات مکانیکی آن 

 پر کردن خلل و فرج موجود در داخل بتن 

 باال بردن کارپذیری بتن 

 افزایش چسبندگی 

 بهبود انعطاف پذیری 

 مقاومت شیمیایی 

 پایداری در برابر ضربه و تغییرات دما 

 آب بندی 

 با صرفه 

 غیر سمی 

 .شودوع چسب در دو مدل مایع و پودری در بازار عرضه میاین ن

های آب گریز، ضد یک نوع الستیک محلول در آب به همراه افزودنی چسب بتن التکس ترکیبات

 .قارچ و ضد کف است
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 :مشخصات چسب التکس شامل

 مایع سفید غلیظ  =شکل ظاهری

 گراددرجه سانتی 2۰در  1۰1وزن مخصوص= 

 مگا پاسکال بسته به مصالح مصرفی 4۰مقاومت فشاری= تا 

 مگا پاسکال 6.5مقاومت کششی= 

 مگا پاسکال 13تاب خمشی= 

 مگا پاسکال 6تاب برشی= 

 پایداری در برابر یخ و ذوب= عالی

 و غیره بسیار عالی است سرامیک ، سنگ،شیشه ، فوالد،آجر چسبندگی به بتن،

 متر= بدون نفوذ 3نفوذ آب با ارتفاع 

 % 2جذب= کمتر از 

 یابد% کاهش می 96رطوبت پذیری= تا 

 گراددرجه سانتی 35ساعت در  3کارایی مالت= حدود 

 توان آن را در منابع آب آشامیدنی نیز استفاده نمودت و میسمی بودن= غیر سمی اس

ها و پایداری شیمیایی= پایداری عالی در برابر قلیاها، اسیدهای رقیق، شیر، فاضالب جاری، کانی

 هاروغن
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 روش مصرف چسب التکس

 آماده سازی سطح: 

 .همانند تمامی مواد چسبنده آماده سازی سطح دارای اهمیت بسیار زیادی است

ها، روغن، گریس، روغن قالب و ماده عمل آوری را برداشته و سطحی با منافذ باز ایجاد تمام شیرابه

 .نمایید

 .قبل از اجرای مالت سطح را اشباع نموده به گونه ای که آب اضافی روی سطح نباشد

هم توان با دست کیلوگرم را می 25های قوی انجام شود، اگرچه تا اختالط بایستی توسط همزن

 .زد

 .دقیقه به هم بزنید 1ابتدا ماسه و سیمان را داخل مخلوط کن ریخته و به مدت 

 3سپس چسب التکس )که در صورت لزوم با آب رقیق شده است( را اضافه نموده و به مدت 

 .دقیقه اختالط را ادامه دهید

دقت شود که  MTOBOND P-2200 با توجه به خاصیت روان کنندگی چسب التکس

 .طوالنی نشوداختالط 

 .درجه سانتیگراد دارای کارایی است 35ساعت در  3مخلوط به مدت 

 .در صورت امکان مخلوط را در برابر باد و باران و آفتاب قرار ندهید

 .برای اجرا از ماله دندانه دار استفاده کنید

 .متر مربع پخش نمایید 1برای پرهیز از تشکیل پوسته بر روی مالت حداکثر به وسعت 
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ها با مالت های خشک را روی مالت قرار داده و با کمی حرکت چرخشی از تماس کامل آناشیک

 .مطمئن شوید

ها ضربه ها در وضعیت نهایی قرار گرفتند به کمک یک ماله چوبی به آهستگی روی آنوقتی کاشی

 .بزنید

 .ساعت زمان گیرش در نظر گرفته و آنگاه بندکشی نمایید 24حداقل 

نصب کاشی در معرض رطوبت دائمی قرار دارد، یا جهت نصب وسایل سنگین  به خصوص اگر

شود که از مالت سفت استفاده کنید و با فشار بر روی کاشی از جایگزینی کامل تزیینی توصیه می

 .آن در مالت مطمئن شوید

را  کاشی ها باید با مالت پوشش داده شوند و بهتر است پشتبرآمدگی و فرورفتگی پشت کاشی

 .نیز به مالت آغشته نمائید تا تماس کامل چسب تضمین گردد

 

 چسب بتن اپوکسی -2

 .شوندشیمیایی است که بر پایه رزین اپوکسی اصالح شده تولید می چسب یک نوع
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 .گیردقرار می پرتلند سیمان های ماسه سنگ وبه عنوان یک پل ارتباطی بین دانه

های مشابه هست و به همین دلیل در برخی از قدرت این نوع چسب بسیار باالتر از سایر نمونه

 .شودتفاده میها برای چسباندن بتن قدیمی به بتن جدید اسسازه

 :مزایای این چسب شامل

 چسبندگی فوق العاده زیاد 

 دوام و استحکام باال 

 مقاومت مکانیکی 

 استفاده بدون نیاز به حالل 

 مقاومت زیاد 

 بدون انقباض 

 تحمل رطوبت 

 دوام زیاد 

 مقاوم در برابر حمالت شیمیایی 

 نصب و کسب مقاومت سریع 

 :های این چسب شاملویژگی

 کیلوگرم در متر مکعب 1485وزن مخصوص= 

درجه  4۰ساعت و در دمای  2.5گراد به مدت درجه سانتی 25مدت زمان کارایی= در دمای 

 ساعت 1گراد به مدت سانتی
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 5.5درجه سانتیگراد  4۰و در دمای  9.5درجه سانتیگراد  25سخت شدن ظاهری= در دمای 

 ساعت

 روز ۷سخت شدن نهایی= 

 

 چسب بتن آب بند -3

ها و سیمان را پوشش دهند و توانند فضای خالی بین ماسه سنگهای بتن میامی چسبتقریباً تم

 .از نفوذ و یا خروج رطوبت از یک قسمت جلوگیری کنند

ها را به طور به منظور همین هدف ساخته شده است و فضای بین دانه چسب بتن آب بندی اما

 .دهدکامل پوشش می
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لیس طراحی شده است، یک مایع شیری رنگ است که با این نوع چسب که بر پایه ژل میکروسی

شود که در آب بتن ترکیب شده و پس از جذب آب، به یک سازه شفاف و بدون رنگ تبدیل می

 .نامحلول است

 :شود. از جملهبتن ساخته شده با استفاده از این چسب برای مواردی به کار گرفته می

 نماسازی و صافکاری بتن اکسپوز 

 ضای داخلی استخرها و منابع آبروکش کردن ف 

 جلوگیری از ترک خوردگی مالت 

 افزایش مقاومت در برابر شرایط سخت محیطی 

استفاده از این چسب و همراه با بتن یا مالت منجر به تولید یک مخلوط همگن و یکنواخت 

 .کندشود که از خروج آب به سیمان در جریان ویبره زدن جلوگیری میمی

هایی مانند حمام و سرویس بهداشتی، بهترین استفاده از های وینیلی در بخشچسباندن کفپوش

 .این نوع بتن است

از چسب بتن اپوکسی به منظور اتصال بتن تازه و مالت های تعمیراتی به بتن سخت شده و مقاطع 

به بتن قدیمی و جدید  موزاییک و آجر ،سرامیک ها، اتصال انواع سنگ،فلزی در ترمیم سازه

 .شوداستفاده می

 بتن در عمودی صورت به میلگرد و بولت کاشت همینطور این ماده قابل استفاده در شمع کوبی،

 در آب نفوذ و نشتی رفع زیرآیند، هشد سخت بتن به سیمانی هایکفپوش اتصال مرطوب، و خشک

 .باشدمی دارا را ترک انواع در تزریق قابلیت و بوده دارنم و خیس هایمحیط

 اجرای آسان و دوام طوالنی مدت
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 چسب کاشت میلگرد -4

احتمااًل، در حین ساخت و ساز یک پروژه برای شما نیز پیش آمده است که به قرار دادن میلگرد یا 

 .منطقه خاص نیاز داشته باشید و تغییراتی در سازه خود ایجاد کنیدآرماتور در یک 

 .بتن معمولی برای این مورد به هیچ وجه مناسب نیست و کیفیت مناسبی ندارد

کنند که استحکام را پیشنهاد می چسب کاشت میلگرد مهندسین سازه در این مورد استفاده از

 .دهندبتن را به طور چشمگیری افزایش می

وع چسب از دو قسمت بر پایه اپوکسی آکریالت و یک بخش سخت کننده بر پایه پلی آمین این ن

 .کندساخته شده است که یک اتصال بسیار مستحکم بین میلگرد و سازه بتنی ایجاد می

 :وظایف اصلی چسب کاشت میلگرد شامل

 مهار میلگرد در یک سازه 

 قرار دادن آماتور به شکل افقی و عمودی 

 های موجود در دیواری مختلف در شکافهانصب بخش 

 نصب صفحات فلزی بر روی دیوارها و سقف 

https://ostovarsazan.com/%da%86%d8%b3%d8%a8-%d8%a8%d8%aa%d9%86/


 

 

  SA12 چسب بتن فر کوتاپ -5

های چسبنده بر روی سطوح بتن و بر پایه پلیمرهای اصالح شده مناسب جهت ساخت مالت

 .بعنوان ماده آبتد واسطه چسبنده قوی برای تعمیرات سطوح بتنی و سیمانی تولید گردیده است

 :شامل SA12 مزایای

 افزایش مقاومت چسبندگی مالت به بتن قدیم بدون استفاده از توری های فلزی 

 کاهش ترک ناشی از عدم جمع شدگی 

 انعطاف پذیری مناسب 

 های یخبندانافزایش مقاومت در مقابل سیکل 

 های یخ زدامقاوم در برابر نمک 

 مناسب جهت آبندی منابع آب آشامیدنی و استخر 

 مقاومت کششی و خمشی و مقاومت سایش افزایش 

https://ostovarsazan.com/%da%86%d8%b3%d8%a8-%d8%a8%d8%aa%d9%86/


 

 های ساخته شده بامالت SA12  باشددقیقه قابل مصرف می 3۰تا. 

 چسب بتن همو پلیمری -6

 :خواص این چسب شامل

 افزایش چسبندگی بتن یا مالت جدید به بتن یا مالت قدیمی 

 کاهش نفوذپذیری بتن یا مالت 

 جلوگیری از ترک خوردن یا تبله شدن 

 کاهش نسبت آب به سیمان باعث افزایش مقاومت فشاری می گردد با توجه به 

 افزایش مقاومت فشاری،خمشی و سایشی بتن 

 های قلیاییثبات کیفیت در محیط 

 کاهش انقباض 

 بآ ضد بتن چسب -7

چسب بتن آرتاسیل بعنوان یک ماده در صنعت ساختمان برای آب بندی نمودن بتن، افزایش 

 .گیردهای سطحی و عمقی مورد استفاده قرار میب دیدگیچسبندگی، ترمیم و تعمیر آسی

چسب بتن آرتاسیل مقاومت کششی و خمشی باالیی دارد و باعث باال بردن افزایش دوام بتن، گچ 

 .گرددنیز می آهک و

فزایش چسبندگی بتن تازه به منظور چسبیدن به بتن قدیم چسب بتن آرتاسیل همچنین برای ا

 .های بتنی نیز استفاده کرددر موارد مختلف همچون، تعمیر سازه

 :مزایای چسب بتن آرتاسیل شامل

https://ostovarsazan.com/%da%86%d8%b3%d8%a8-%d8%a8%d8%aa%d9%86/
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 باال بردن انعطاف پذیری بتن و بهبود دوام آن 

 افزایش چسبندگی، مقاومت کششی و فشاری، مقاومت شیمیایی، مقاومت سایشی 

 درصد 5۰قاومت خمشی تا افزایش م 

 های نازک بتنقابلیت اجرای ساده بتن و امکان اجرای الیه 

 جلوگیری از ترک خوردن یا طبله شدن 

 سازگاری با انواع سیمان 

 :شامل موارد کاربرد چسب بتن آرتاسیل

 های بتنی که در خشکی و یا در های سطحی و عمقی سازهترمیم و تعمیر آسیب دیدگی

 .اندمعرض رطوبت بوده

 آب بندی نمودن بتن 

 افزایش چسبندگی بتن 

 های قدیمینماسازی بر روی بتن 

 های ترمیمی جهت کف سازی و پرکردن درزهای اجرائیساخت مالت 

 های صنعتی، های آب، کف سالنهای بتنی مانند کانالترمیم آسیب دیدگی اغلب سازه

 .هاها و ستونها، سدها، پایه پلباند فرودگاه

  و اجرای سطوح اکسپوزنماسازی 

باشد ساخته شده و به آسانی با آب مصرفی های خاص که کامال ضد آب میآرتاسیل بر پایه رزین

 .در بتن مخلوط شده و با سیمان کامال هماهنگ بوده است

https://ostovarsazan.com/%da%86%d8%b3%d8%a8-%d8%a8%d8%aa%d9%86/


 

عالوه بر افزایش چسبندگی بتن، باعث کاهش نفوذ آب و مواد شیمیایی، باال بردن مقاومت بتن در 

 .شودو یخ زدگی می مقابل یخبندان

گیری در افزایش مقاومت محصوالت سیمانی در محیط های قلیایی و در آرتاسیل تأثیر چشم

 .مناطق مرطوب دارد

 .گذاردچسب بتن آرتاسیل هیچ گونه خورندگی بر روی میلگرد به جای نمی

 

 چسب بتن پودری )رزین پودری( -8

یک نمای ساختمان پس از مدتی بعد از نصب بسیار مشاهده است به مرور زمان سنگ و یا سرام

 .شوددچار لقی و جداشدگی و افتادن سنگ نما در اثر سیکل سرما و گرمای محیط می

هایی با چسب سنگ و یا بایستی قبل از نصب سنگ لقمهلذا برای پیشگیری از چنین پیش آمد می

تا دچار خطرات مالی و جانی های متنوع و در نهایت پیچ و رولپالک کردن سنگ اجرا نمود اسکوپ

 .افتادن سنگ نما نشویم

برای جلوگیری از چنین پیش آمدی نوعی چسب بتن پودری تولید و ساخته شده که حاوی چند 

های ویژه که جهت تقویت و افزایش مقاومت کششی و خمشی مالت بتن، گچ در افزودنی و چسب

 .های گرمایی و سرمایی محیط استبرابر سیکل

https://ostovarsazan.com/%da%86%d8%b3%d8%a8-%d8%a8%d8%aa%d9%86/


 

نمودن این چسب در مالت و یا دوغاب در هنگام نصب کاشی، سنگ نما، مقاومت خمشی  با اضافه

و کششی مالت را افزایش داده و دیگر نیازی به تمهیداتی مانند نصب لقمه و اسکوپ و یا رول 

 .باشدپالک نموده سنگ نما نمی

 :خواص و مزایا این چسب شامل

 قابل ترکیب با ماده خشک و تر مالت 

 ق العاده چسبندگی مالت و گچافزایش فو 

 بهبود وضعیت مالت و ممانعت از ترک خوردگی سطحی و عمقی مالت و بتن 

 جایگزین مناسب برای برای چسب بتن مایع 

 :روش و میزان مصرف شامل

 و یا مالت تر اضافه شود تمال می توان درون ماده خشک. 

  درصد وزن ماده خشک مالت برای نصب نما  4الی  3سنگ نما )مقدار مصرف حدود

 سنگ(

  درصد وزن ماده خشک مالت( 3الی 2برای سنگ و کف و موازییک )مقدار حدود 

 درصد  3الی  1های کاشی حدود مقدار مصرف به عنوان چسب بتن در مالت و چسب

 وزن سیمان

 :فنی شاملمشخصات 

 طوسی و سفید =رنگ

 پودر =حالت فیزیکی

  3gr/cm 1/2 =وزن مخصوص

https://ostovarsazan.com/%da%86%d8%b3%d8%a8-%d8%a8%d8%aa%d9%86/
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 = Kg 20 بسته بندی

 

 BA20   چسب بتن -9

 :باشدبرای کاربردهای زیر قابل استفاده می

ساخته به عنوان واسطه برای چسبندگی بهتر بتن، مالت ترمیمی یا مالت قطعه پیش

و سنگی( به سطح زیرین )از جنس مصالح بنایی، گچ، بتن و غیره( حتی بدون  سرامیک )بتنی،

 گیرنیاز به استفاده از توری، زبرسازی و یا نصب برش

 بندکنندهعنوان افزودنی در ترکیبات سیمانی و ایفای نقش آببه

 های ترمیمی برای اصالح آن با افزایش چسبندگیتاستفاده در مال

شده )کاهش ترک ناشی از پذیری مالت سختپذیری و انعطافکاهش نفوذپذیری و افزایش شکل

 شدگی(جمع

 های ترمیمی تزیینی برای افزایش چسبندگی به سطح قدیماستفاده در بتونه و مالت

https://ostovarsazan.com/%da%86%d8%b3%d8%a8-%d8%a8%d8%aa%d9%86/
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 :های فنی شاملویژگی

 نوع محصول= امولسیون

 ریرنگ= شی

 ۰/94 ± ۰/۰2جرم مخصوص= 

 :موارد کاربردی چسب بتن

 هکنند ترمیم کمک با های بتنتعمیر آسیب دیدگی بتن، و مُک 

 ها و ها، پلههای آب، ساختمانتعمیر و ترمیم سازه بتنی مثل، پل ها، سدها، کانال

 هاجداول کنار خیابان

 آب بندی دیوارهای استخر و منابع آب 

 ی و غیره به یکدیگرچسباندن قطعات خشک بتن 

 های مختلفذخیره سازی مواد غذایی و انبار شرکت 

 اتصال میلگرد به بتن 

 هاها و ستونها، پایه پلهای صنعتی، باند فرودگاهکف سالن 

 نما سازی و اجرای سطوح کمپوزیت 

 در نصب کاشی و سرامیک 

 نماهای ضد آب 

 :روش استفاده از چسب بتن

 .باشدناگون، متفاوت میدر مصارف گو چسب بتن دهیپوشش

https://ostovarsazan.com/%da%86%d8%b3%d8%a8-%d8%a8%d8%aa%d9%86/


 

 .گردداستفاده می چسب بتن کیلوگرم در هر مترمربع از 2الی  1بسته به ضخامت مالت بین 

سه متر مربع را  چسب بتن پرایمر Seko Bond چسب بتن بر روی بتن متراکم هر کیلوگرم

 .دهدپوشش می

 .متر مربع را پوشش خواهد داد 2بر روی بستر متخلخل حدود 

فاده از چسب بتن آن را با آب مخلوط و رقیق کرده و سپس با شن و ماسه و سیمان برای است

 .کنندمخلوط می

بیشتر  هر چقدر ضخامت بتن کمتر باشد و یا نیروی بیشتری بر آن وارد شود، مصرف چسب بتن

 .شودمی

 .باشدتر میهای باال استفاده از چسب بتن بصورت الیه الیه مناسبدر ضخامت

به سطح زیرین  حالت الزم است قبل از چسباندن مالت جدید، یک الیه محلول چسب بتندر این 

 .مالیده شود

موجب افزایش  آهک و سیمان های ساخته شده از جملهچسب بتن در ترکیب با بتن و مالت

 .شودمقاومت کششی و جلوگیری از ایجاد ترک در مالت می

باشد و کارایی و حالت خمیری و روانی بتن و  همچنین چسب بتن قابل استفاده با گچ نیز می

 .بردمالت تازه را باال می

 .هایی نظیر گرد و غبار و چربی باشدسطح مالت یا بتن باید تمیز و فاقد آالینده

 .با آب به خوبی آمیخته کنید 2به  1تا  1به  1چسب بتن ساختمان ساروج را به نسبت 

https://ostovarsazan.com/%da%86%d8%b3%d8%a8-%d8%a8%d8%aa%d9%86/


 

ساعت آغشته  3تا  1نوبت با فاصله  2ورد نظر را در سپس با قلم مو، غلطک یا پیستوله سطح م

 .نمایید

محصول فوق ترکیب مناسبی برای  به منظور افزایش چسبندگی هر نوع مالت ساختمانی باید

 .باشداتصال انواع مالت یا پالسترهای ساختمانی به سطح زیر کار می

)جهت عمل آوری بتن کند روز کفایت می 5عمل آوری مرطوب مالت حاوی چسب بتن به مدت 

 .استفاده نمایید(« کیورینگ ساختمان ساروج»بهتر است از

گردد در صورت ریز دانه بودن طرح اختالط از چسب کمتر و در صورت درشت دانه توصیه می

 .بودن طرح از چسب بیشتری استفاده نمایید

 :شرایط نگهداری چسب بتن

در ظروف بسته  درجه سانتیگراد 35لی ا 5در صورت نگهداری چسب بتن در سایه و دمای بین 

قابل  بتن بندی شده محفوظ از هوا ،یخ زدگی و تابش مستقیم نور خورشید به مدت یکسال چسب

 .باشدنگهداری می

 

 استوارسازان آموزشی گروه کاری از
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