چەسپی کاشی و سیرامیک

بەرهەمێک بە پێوەنووسانی زۆر نایاب و پێکهاتەی دەستکردی بااڵ و زۆر بەهێز بۆ پێوەنووسانی پارچە خشتی تەخت (سلەب)ی

Specialist in construction materials

بەردی گەورە و سیرامیک

مادەی بنەڕەتی

چیمەنتۆ ،فایبەری

هەڵبژێردراو،کەرەستەی
بینا و زیاد کراوەکان

کاتی ئیش
 3کاتژمێر

ڕەنگ

ڕەساسی

چڕی قەبارەیی

چڕی پاش تێکەڵبوون

کاتی ئامادەبوون بۆ پێوەنووسان

کیلۆگڕام لەسەر دەسی
مەتری سێجا

کیلۆگڕام لەسەر دەسی مەتری
سێجار

خولەک تەقریبی

1/4

پلە گەرمای ئیش

(پلەی  20دەرەجە)

زیاترلە  5دەرەجە(هەوا و ڕووبەرەکان)

ڕێژەی بەکارهێنان
نزیکەی  1/6تاکوو  3کیلۆگڕام لەسەر مەتری

دووجا بە هەر میلیمەتر ئەستوورایی

1/۶

 ۴۰تاکوو ۴۵

ئامرازی ئیش

کاتی هاتوچۆ و تێکردنی شەربەتاو

ماڵەی نەرم یان ددانەدار

 24کاتژمێر

ڕێژەی تێکەڵکردن

 6/6 – 7/2لیتر ئاو لە هەر  25کیلۆ Sate Fix ST

جۆری مادە
پاودەر

ئەستوورایی چین
 3بۆ  10میلیمەتر

SATE FIX ST

پاککەرەوە

ئاو هەتا ئەو کاتەی تازە بێت

GERMANY

ناوچەی بەکارهێنان
دیــواری ســیرامیکی و کاشــی ســەرزەوی ،موزاییــک ،مەڕمــەڕ ،گرانیــت ،تاشــەبەردی بچــووک ،کاشــی چوارگۆشــە ،کاشــی کلینکــەر ،تەختــەی ســووک و بــۆرد بــە

فوومــی ســلەب لــە مەلەوانگەکانــدا بــەکار دەهێنرێــت .لەســەر ڕووبــەری وەک کۆنکرێــت ،پارچــە چیمەنتــۆ ،پارچەکانــی ســەرزەوی ،کلینگــەر ،تەختــەی کاشــی،
کۆنکرێتــی کێــش ســووک و کۆنکرێتــی فوومیــش زۆر بــەکار دەهێنرێــت و خۆڕاگــری یەکجــار زۆرە .بــۆ پێوەنووســاندنی بــەردە ســلەبەکان لــە قەبــارەی زۆر گــەورەدا،

پێوەنووســاندنی گەچــی کۆنکرێــت و دیــواری ســەرەتایی و پلێتــە گەچییــەکان دەکــرێ بــەکار بهێنرێــت.

تایبەتمەندییەکان
کوالیتــی بــەرز ،بەبــێ گــەڕ و گیــراوەی هاوســەنگکەر ڕێژەیەکــی بــەرزی کەلوپەلــە دەســتکردەکانی هەیــە کــە دەکــرێ بەئاســانی لــە ڕووبــەری ئاســۆیی و ســتوونیدا
بــەکار بهێنرێــت ،ئەمــە بەرهەمێکــە پێوەنووســانی هایدرۆلیکــی هەیــە و لــە مــاوەی کاتێکــی  3ســەعاتەدا جێبەجــێ دەکرێــت .گیــراوەی کاشــی لــە هەمبــەر ئــاو،
ســوان ،گەرمــا ،ســەهۆڵبەندان و لــە هەمبــەر بارودۆخــی جیــاوازی کــەش و هــەوادا گونجــاوە و پــاش توندبوونــەوە خۆڕاگــرە و کەوایــە بــۆ بەکارهێنانــی ناوخۆیــی و

دەرەکــی وەک شــوێنی بــن ئــاوی هەمیشــەیی گونجــاوە (زەوی وشــک و شــێدار)
*کاتی پێوەنووسانی دوورودرێژ

* بۆ ناوچەی نوقومبوو لەناو ئاو و لەبەدەمی ئاو

* بۆ بەکارهێنان لەگەڵ خەزنکردنی کات لە ڕووبەری

* گونجاو بۆ پێوەنووسانی چینی ناسک و ئەستوور

گەورەدا

* ئەم بەرهەمە بۆ هاوسەنگکردنی ڕووبەری ناڕێک تاکوو

ئەستوورایی  10میلیمەتر گونجاوە

*بەبێ دواکەوتن لەگەڵ خۆڕاگری پێوەنووسانی بەرز * بۆ ناوچەی نوقومبوو لەناو ئاو و لەبەردەمی ئاودا

پێچانەوە و بارودۆخی پاراستن
بەرهەمــی  Sate Fix STلــە بەســتەی  25گــڕام و ڕەنگــی ســپی و ڕەساســیدا لەبەردەســتە .لــە شــوێنی وشــک و لــە پێچــراوەی ســەرەکیدا النیکــەم  12مانــگ

ڕادەگیرترێــت.

ڕێنماییی ئیش
-1ئامادەکردنی ئاست و ڕووبەرەکان

 -2ڕێژەیی تێکەڵ کردن

ڕووە کان دەبــێ ڕەق ،بارهەڵگــر ،بــەردەوام لــە بــواری الیــەکان ،دوور لــە

ئەندازەیــی  25کیلۆگــڕەم لــە بەرهڵــم لەگــەڵ  6هەتــا  6.5لیتــر ئــاو تیکــەڵ

الکــی دەبــێ بەهــۆی ئامێــری مێکانیکــی لــە بەیــن بچــن و ڕووەکان بــە

نێــو ئــاو دا تێکــەڵ دەکرێــت .مــەاڵت بــۆ بەکارهێنانــی زیاتــر لــە  2کاتژمێــر

تەپوتــۆز ،پیســی ،ڕۆن ،گریــس ورتکەوپرتکــە بێــت .ڕەنگەکانــی گەچــی و
پرایمێــر داپۆشــرێن .لەزگەکانــی گەچیــش دەبــێ بــە ئامێــری مێکانیکــی
نالــووس بکرێــن بــە پرایمێــر داپۆشــرێن .ڕووەکانــی زۆر بەکــون وهەڵــۆڵ و

بۆردەکانــی گەچــی پێشــەکی ســازکراویش دەبــێ پرایمێــر بکرێــن.
-3بەکارهێنان

دەبێــت .بــۆ وەدەســت هێنانــی مەاڵتــی بــێ کوڵــۆ ،بەرهــەم بــە تێکەڵکــەر لــە

دروســت نکرێــت.

شــێوازی تێکەڵکــردن 10 :خولــەک میکــس بکرێــت 20 ،خولــەک بحســێتەوە،

ســەرلەنوێ  2خولــەک میکــس بکرێــت.
-۴دۆغاوڕێژی

چەســپەکە بەکەڵــک وەرگرتــن لــە یــەک ماڵەیــی مشــاری ،ئەنجــام بــدەن و

کەلێنــە باریکــەکان دەتوانــی دوای  24کاتژمێــر بــە کەڵــک وەرگرتن لــە ،مەاڵتی

لــە نێــو مەاڵتــی تــازەدا دانرێــن و پاشــان لــە ســەر ڕووەکــە گوشــاری بدرێــن.

بــە دەرزەکانــی کشــان یــا لێکــدراو ،پێشــنیار دەکرێــت کــە لــە پێشــگرەکانی

بــە شــانەیی تــەرازی بکــەن .کەرەســەکانی کــە دەبــێ پێکــەوە بنووســێن دەبــێ

پاشــماوەکانی مــەاڵت ,بــە یــەک هــەوری تــەڕ پــاک ببێتــەوە .ئامێرەکانــی کار
دەبــێ دوای بەکارهێنــان خێــرا بــە ئــاو خاوێــن بکڕیتــەوه.

دۆغــاوی چاککــراو بــە پالســتیک ،دۆغاوڕێــژی بکەیــت .لــە کاتــی پێویســت

ئاالســتۆمیتر بــە بەڕمێنــی زۆر کەڵــک وەربگیرێــت
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شلەمەنی دژی توانەوەی B50 B70 B90
چەسپێک بە کرداری بەرز و دژە ئاو بۆ پالستەر و جۆرەکانی شەربەتاو

مادەی بنەڕەتی

ئەکرلیکی چاککراو

ڕەنگ
سفید

پاککەرەوە
ئاو کاتێک هێشتا هەر تازەیە

شێوە
شلەمەنی

ئامێریبەکارهێنان کاتی تەنزیم
فڵچە ،گسک

وەک شەربەتاو

چڕی قەبارەیی

1.0۴

کیلۆگرام لەسەر
دەسی مەتر سێجا

مقدار PH

Specialist in construction materials

دمای مصرف

 ۶تاکوو  ۵+ 9تاکوو 30+
سانتیگراد

بەکارهێنان
هێزی پێوەنووسان نزیکەی  0/8-0/6کیلۆگرام  /مەتری سێجا لە هەر سانتیمەتر لە ئەستوورایی ئیشدا

B50 , B70 ,B90

SATE BINDER
GERMANY

ناوچەی بەکارهێنانن
ئــەم مادەیــە بــە مەبەســتی خۆڕاگــری لــە هەمبــەر ڕێگــری دزەکــردن ،ســەهۆڵبەندان و توانــەوە و هەروەهــا زیاترکردنــی خۆڕاگــری لــە هەمبــەر کۆبوونــەوە لــە
شــوێنی ئاالستۆپالســتیک بــۆ کۆنکرێــت ،کۆنکرێتــی پەرداخکــراو و گیــراوەدا زیــاد دەکرێــت .ئــەم بەرهەمــە ،کۆنکرێتــی پەرداخکــراو و یــان گیراوەکــە دەپارێزێــت لــە

هەمبــەر قەڵشــیندا و بارودۆخــی ئیشــی گونجــاو لــە شــوێنە گــەورەکان دروســت دەکات.

تایبەتمەندییەکان
ئەم بەرهەمە ئەکرلیکە چاککراوە دەکرێ لە پالستەرەکان ،گیراوەی کۆنکرێت و چیمەنتۆی شیاوی تێکەڵکردن بە مەبەستی زیاترکردنی تەشەنەنەکردن و پێوەنووسان
بەکار بهێنرێت کە دەبێتە هۆی پێوەنووسانی زیاتری چیمەنتۆی نوێ لەسەر کۆنکرێت و چیمەنتۆی کۆن و بەپێی هەڵگری گوشار  3جۆرەB50, 870, B90 :

پێچانەوە و بارودۆخی پاراستن
بەرهەمــی  SATE BINDERلــە گاڵۆنــی  ،10 ،5و  30کلیۆگڕامیــدا ڕادەســت دەکرێــت .گــەر پلــە گەرمــای هــەوا بگاتــە کەمتــر لــە  -10دەرەجــەی ســانتیگرادSATE ،
 BINDERلــە هەمبــەر ســەهۆڵدا هەســتیار نیــە ،دەکــرێ ئــەم بەرهەمــە لــە شــوێنی وشــک و بــە پاکێجــی زەرف داخــراوی ســەرەکی لــە پلــە هــەوای ســارد و
النیکــەم بــۆ مــاوەی  6مانــگ خــەزن بکەیــت .بــۆ بەرگــری لــە دروســتبوونی توێژێــک لەســەر ئــەم بەرهەمــە هەرکــە پاکێچەکــە بکرێتــەوە دەبــی بــاش بەتــاڵ و

ڕێنماییی ئیش
-1بەکارهێنان
بــۆ پێوەنووســان ڕادەســپێردرێت ڕووبــەری کۆنکرێتــی کــۆن خاوێــن

بکرێتــەوە ،بشــۆردرێتەوە و نوقمــی ئــاو بکرێــت.

-2ڕێژە و هاوتایی تێکەڵکردن
بەشــێک چیمەنتــۆ ،ســێ بــەش  2-٠میلیمەتــر لــم و دوو بــەش ئــاو و یــەک

بەش SATE BINDER

-3ڕێژەی تێکەڵکردن لە کۆنکرێتدا
یــەک بــەش چیمەنتــۆ 5-5 ،بــەش لــم %30 ،بــەش ئــاو ،زیادکردنــی  6-4کیلۆگــڕام لــە  .SATE BINDERئــەم مادەیــە بــۆ پەداخکردنــی چیمەنتــۆی ســیمانی

ناســک و لــە بنکەکانــی پیشەســازی و فرۆشــدا بــەکار دەهێنرێــت .ڕادەســپێردرێت ئــەم مادەیــە لەگــەڵ تێکەڵــەی  Satexو بەشــێوەی یــەک بــەش چیمەنتــۆ،

ســێ بــەش لــم و  6-5کیلۆگــڕام  Satex FMو  5-3/5کیلۆگــڕام چەســپی  SATEبــەکار بهێنرێــت.
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درزگیر

درزگیری تاکە بەش لەسەر بنەمای پۆلیرسین

مادەی بنەڕەتی

ڕەنگ

پلە گەرمای ئیش

ڕەساسی

پۆلیرسین

 5تاکوو 40دەرەجەی سیلیز

Specialist in construction materials

چڕیقەبارەیی(تەقریبی)

1.3

سپی

گڕام لەسەر دەسی مەتری
سێجا

کاتی شێوەگرتنی پێستە

خۆڕاگری کۆتایی

 2تاکوو  3پاش  2بۆ  3ساڵ
هەفتە (گەرمی کەم دەبێتە هۆی کەمبوونەوەی
خۆڕاگری)

 23دەرەجە و شێی %50

شێوەی مادە

پلەی خۆڕاگری

پاککەرەوە

ئامرازی ئیش

چەسپی ئاالستیک پاش
پێوەنووسان

 45تاکوو  70دەرەجەی
سیلیس (وشک)

تینەری  AXکاتێک تازەیە
و بە شێوەی میکانیکی

ئامرازی میکانیکی (پاش بەرهەمهێنان)

یەکەی ئاالستیستیە
 0/2نیۆتۆن /میلیمەتربەپێی ()DIN 455 52

پاش پێوەنووسان

زیادکردنی درێژایی
 25لەسەد پانایی درز (تەقریبی)

میزان مصر ڕێژەی بەکارهێنان
 0/9تاکوو  1/5گڕام لەسەر مەتری دووجا بۆ درزی 5x5

میلیمەتری دووجا

SATEX PU
GERMANY

ناوچەی بەکارهێنانن

بــۆ ئیســۆلە کردنــی درزەکانــی فراوانبوونــەوە و بەســتنەوەکان کــە دەبــێ لــە هەمبــەر مەودایەکــی بەربــاو لــە پلــە گەرمــادا خۆڕاگــر بــن و هەروەهــا لەبەردەمــی

ئاڵوگــۆڕی گــەورە دان ( وەک ئیشــی کانزایــی پێکهاتــە کۆنکرێتییــە موســەلەحەکان و درزی پارتیشــێنەکانی بینــا) و درزەکانــی فراوانبوونــەوەی ڕووبەرەکانــی کاشــی

و پالێتەکانــی ڕووکەشــکراوی کانزایــی و بــۆ درزی ئالیــات و کەرەســتەکانی پیشەســازی هەوایــی ،ســەیارە ،هێڵەکانــی ئاســن و دروســتکردنی پاپــۆڕ و بــۆ کۆنکرێــت،

بــەردە سروشــتی و دەســتکردەکان ،فایبــەر ســیمەنت ،ســیرامیک ،کانــزا و دار گونجــاوە

تایبەتمەندییەکان

ئــەم درزگیــرە لەســەر بنەمــای پۆلیســرینە و خۆڕاگــری پێوەنووســانی باشــی ئاالســتۆ مەتریــک لــە  20تاکــوو  70دەرەجــەی هەیــە کــە بــۆ تایبەتمەنــدی گــەڕ و

بــۆ ڕووبــەری ســتوونی زۆر باشــە و هەرگیــز هەڵناوەرێــت و تیکســۆترۆپیکە .خۆڕاگــرە لــە هەمبــەر تێپەڕینــی کاتــدا ،ســوان و هێــزی ڕاکێشــانی ژێــر ڕووبــەری
ئــاو ،خۆڕاگــرە لــە هەمبــەر مــادە پاککــەرەوەکان و ترشــی ئۆرگانــی و گیراوەکانــی ئالکالیــن بــە تەرکیــزی کــەم .بــۆ پێکبەســتنەوە ســتوونییەکان ئــەم درزگیــرە

تایبەتمەنــدی بــەرزی و نزمــی هەیــە.

پێچانەوە و بارودۆخی پاراستن
بەرهەمــی  SatexPUلــە کاتریجەکانــی  0/310و  600میلیگــڕام لەبەردەســتە ( 12دانــە لــە باکســێکدا) لــە شــوێنی وشــک ،فێنــک و لــە پاکێجــی ســەرەکیدا النیکــەم
 9مانــگ ڕادەگیرترێــت.

ڕێنماییی ئیش
-1آمادهسازی سطوح

-2بەکارهێنان

هەمــوو بەشــەکانی درز دەبــێ خاوێــن ،وشــک بــن ،درزە کۆنــەکان نەمابــن،

پێــش بەکارهێنانــی ئیســۆلە بــۆ بەرگــری لــە تــەپ و تۆزاویبــوون دەبــێ

تــەپ و تــۆز دەبێتــە هــۆی کەمبوونــەوەی پێوەنووســانی لێوارەکانــی درز،

بەرهەمهێنانــی درزگیــر جیــا کــەوە .بەرهەمەکــە ڕاســتەوخۆ بــە بەکارهێنانــی

پالســتەر و پاشــماوەی بۆیــاغ ،تــەپ و تــۆز ،مــۆم و گریــس ی لەســەر نەبێــت.
کڕیــژەکان دەبــێ بــە فڵچــە یــان پێداکردنــی لــم لەنــاو بچــن .بــۆ ڕووبــەری

هەڵچنــەر وەک کۆنکرێــت ،پالســتەر و دار دابــێ تاکــوو تێرئاوبوونــی ڕوبــەر

پرایمــەر جێبەجــێ بکرێــت .پــاش کاتــی  30خولەکــی تاکــوو  5کاتژمێــر
وشــکبوونەوە دەکــرێ ســاتەکس لــە درزەکانــدا جێبەجــێ بکەیــت .گیــراوەی

پرایمــەر دەبــێ پێــش بەکارهێنانــی بەرهەمەکــە ببێــت بــە هەڵــم .پــاش کاتــی

دەوروبــەری درزەکان بــە شــریتی لکێنــەر داپۆشــرێن .شــریتی لکێنــەر پێــش

کارتریجــی دەســتی یــان تەفەنگــی جێبەجــی بکــە .کارتریــج دەبــێ بەپێــی
ڕێنمایــی تایبــەت ئامــادە بکرێــت .پــاش پڕکردنــەوەی درزەکان باشــترە
درزگیــر ســاف بکرێــت .درزە قووڵتــرەکان دەبــێ بــە کەلوپەلــی پڕکــەرەوەی

درز بــە فوومــی پۆلــی ئەســیلێن پــڕ کرێنــەوە.

 5کاتژمێــر وشــکبوونەوە دەبــێ دوبــارە پرایمــەر جێبەجــێ بکرێتــەوە.
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چەسپی کاشی ئامادە

چەسپی کاشی ئامادە بەپێی ئێمۆلشن (شیراوگ)

مادەی بنەڕەتی

ئێمۆلشن (شیراوگ)ی دەستکرد

ڕەنگ
سپی

گیراوەی لەگەڵە

شێوەی مادە

نەخێر

Specialist in construction materials

چڕی

1.7

کیلۆگڕام لەسەر دەسی
مەتری سێجا

هەویر

پلە گەرمای ئیش

کاتی ئامادە بۆ بەکارهێنان

دەرەجە (هەوا و ڕووبەرەکان)

ڕۆژ تەقریبی

 4تاکوو  2 35تاکوو 7

کاتی پێوەنووسان

کاتی تێکردنی شەربەتاو

ئەستوورایی چین

ئامرای ئیش

کاتی هاتوچۆ و پێداکردنی شەربەتاو

نزیکە  20خولەک

نزیکەی  3تاکوو  7ڕۆژ

 1تاکوو  3میلیمەتر

ماڵە یان ڕەندەی ددانەدار

نزیکەی  2-7ڕۆژ

کاتی ئامادەبوونی تەواو
نزیکەی  28ڕۆژ

ڕێژەی بەکارهێنان
نزیکەی  1/7کیلۆگڕام لەسەر مەتری دووجا بۆ هەر میلیمەتر

پاککەرەوە
ئاوی تینەر کاتێک هێشتا هەر تازەیە

ئەستوورایی

SATE REDAY FIX
GERMANY

ناوچەی بەکارهێنانن

کاشــییەکانی ســیرامیکی دیــوار و ســەرزەوی ،موزاییــک ،موزاییکــی شووشــە و کاشــی دوو پارچــە ،ڕووبــەری وەک کۆنکرێــت ،پلێتــی چیمەنتۆیــی ،کۆنکرێتــی ســووک
و پانێلــی گەچــی پێشــوەخت دروســتکراو و گەرمــا لــە زەوییــەوە ،بــۆ پێوەنووســاندنی پلێتــی گەچــی و گەچکــردن بــەکار دەهێنرێــت .پێکەوەنووســاندنی کاشــییە

نوێیــەکان لەســەر کاشــی کــۆن ،دانانــی تەختــەی ئیســۆلەکردن لەســەر دیــوار و دیوارەکانــی داپۆشــین پێــش بەکارهێنانــی پالســتەری دەســتکرد ،بەکارهێنــان لــە

شــوێنە ناوخۆییــەکان و ڕووبــەری ئەســتوونی

تایبەتمەندییەکان
ئــەم بەرهەمــە گیراوەیەکــی ئامادەیــە بــۆ پێوەنووســاندنی کاشــییەکان و خۆڕاگــرە لــە هەمبــەر ســوان ،گەرمــا ،ســەهۆڵبەندان پــاش پڕۆســەکردن .بــۆ بەکارهێنانــی
ناوخۆیــی و دەرەکــی گونجــاوە و خۆڕاگــری پێوەنووســانی بــەرز بــۆ ڕووبــەری وشــک یــان تۆزێــک شــێداری کاتــی و دیــوارە دەرەکییــەکان گونجــاو دەکات.

پێچانەوە و بارودۆخی پاراستن
بەرهەمــی  sate Ready Fixلــە ســەتڵی  8و  20کیلۆگڕامــدا لەبەدەســتە .ئــەو دەفرانــەی ســەریان ئاوەڵەیــە دەبــێ پــاش بەکارهێنــان تــەواو داخرێــن .لــە شــوێنی
فێنــک (زیاتــر لــە  -10دەرەجــە) و لــە پێچانــەوەی ســەرەکیدا تاکــوو النیکــەم  12مانــگ ڕادەگیرترێــت.

ڕێنماییی ئیش

-2بەکارهێنان

-1ئامادەکردنی ڕووبەر
دەبــێ ڕووبــەرەکان وشــک (یــان بــە شــێوەی کاتــی تۆزێــک تــەڕ) ســلەب،

بەکارهێنانــەکان کــە تاکــوو  3ســانتیمەتر ئەســتوورن .هەمــووکات تۆزێــک

بچووکەکانــی وەک تــەپ و تــۆز و خــاک و پیســی بمێنــن .پاشــماوەکانی

لەبەردەســتبووندا بــەکار بێنــە .ســەرەتا کەرەســەکان دەخەینــە نــاو چەســپ و

خێچیــش دەبــێ هــەر بــەم بەرهەمــە تــەرازوو بکرێــن .چینــی تەرازووکــردن

لــە داڵــە گــەورەکان پێویســت نــاکات .ڕادەســپێردرێت بــۆ ڕاکێشــانی بــەرز

پرایمــەر بکرێــن .تەختــە فایبــەرە گەچییــەکان و ڕووبــەری لــم لەگــەڵ تــەپ و

هەڵچنینــی ئــەوان بــەکار بێنــن .ئەمــە دەبێتــە هــۆی زیادبوونــی بەرچــاوی

ماڵەیەکــی ددانــەداری دژە ژەنــگ یــان ڕەنــدە بــەکار بێنــە بــۆ هەمــوو

هاوســەنگ لەگــەڵ بــار و لــە ڕووی قەبــارەوە ســەقامگیر بــن .نابــێ پارچــە

مــادەی پێوەنووســان بــۆ زیاتربوونــی کاشــییەکان لــە مــاوەی کاتــی

ڕۆن و گریــس دەبــێ خاوێــن بکرێنــەوە .هــەر چەشــنە ناڕێکــی و خــوارو

پاشــان لەســەر ڕووبــەرەکان فشــاری دەدەیــن .بەکارهێنانــی جیاکــەرەوە جگــە

دەبــێ پێــش دەســتپێک پرۆســە بکرێــت .ڕووبــەرە گەچییــەکان دەبــێ زوور و

ڕووبــەرەکان لەوەپێــش تــەڕ بکرێــن و پرایمــەری توێنــەر بــۆ کەمکردنــەوەی

تــۆزدا دەبــێ ســەقامگیر بکرێــن.

کاتــی ئیــش و دوابەدوایــدا زیاترکردنــی توانایــی ڕێکخســتنی کاشــی لەســەر

گشــت پێکبەســتەکانی نێــوان کاشــییە ســیرامیکییەکان پــاش  1تاکــوو 5

تــەڕ خاوێــن کــەوە .دەســتبەجێ ئامــرازی ئیــش بــە ئــاو خاوێــن کــەوە .ئــەم

بنەمــای  sate Fugenیــان  Sate Fuge Flexپــڕ دەکرێتــەوە .ڕووبــەری

ڕووبــەری کاشــییە کۆنــەکان دەبــێ تەپ و تــۆز ،پاشــماوەکانی ســەرزەوی ،ڕۆن

-3شەربەتاو

ڕۆژ بــە یەکێــک لــە چیمەنتــۆ دەســتکاریکراوەکانی ئــەم کۆمپانیایــە لەســەر
بــەردەوام و گەورەتــر لــە ڕێگــەی پێکبەســتەکان یان پێکبەســتە فراوانبــووەکان

بــە درزگیــری ئاالســتۆمەتری وەک  Satex SLXلەهەمبــەر شــکاندا پاراســتنی

زیاتریــان پێویســتە.
-4خاڵە سەرەکییەکان

مــادە لکێنــەرەکان .دەســتبەجێ هــەر مادەیــەک بەجــێ مــاوە بــە ئەســفەنجی

بەرهەمــە ڕێگــەی لێدانــی کاشــییە نوێیــەکان دەدات لەســەر کاشــییە کۆنەکان.
و گریســیان لەســەر خاوێــن بکرێتــەوە و پــاش ئــەوە چینێکــی شــلکراوە لــە

 Ready Fixبــە فڵچــە لەســەر کاشــییەکە دابنرێــت .دەســتبەجێ پــاش

وشــکبوونەوەی ڕووکەشــەکە ،بــە یارمەتــی بەرهەمەکــە کاشــییە نوێێەکــە
لەســەر کاشــییە کۆنەکــە دابنرێــت.

چەســپی ئامــادەی  sate Ready Fixجۆرێــک چەســپی ئێمۆلۆشــنە ڕێژەیــەک ئــاوی تایبەتــی تێدایــە .بــۆ زیاتربوونــی هێــزی ئــەو پێویســتە هەمــوو ئاوەکــە
ببێــت بــە هەڵــم .ڕێــژەی هەڵمبوونەوەکــە گرێــدراوی پلــە گەرمــای هــەوا ،ئەســتوورایی چینــی چەســپ و رێــژەی هەڵمژینــی ڕووبــەر و مــادە کــون کونەکانــە.
کاتێــک بەنیــازی کاشــییە نوێیــەکان بــە کاشــییە کۆنەکانــەوە بنووســێنیت (بەتایبەتــی ســەبارەت بــە کاشــی ناهەڵچنــەر) و بــۆ نموونــە کاتێــک بــە هــەر هۆیــەک

تەڕایــی زیاتــر دێتــە دەرەوە نابــێ چــاوەڕێ بکەیــت چەســپەکە وشــک بیتــەوە.

WWW.SATEXPLUS.COM
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چەسپی کاشی و سیرامیک

چەسپی نەرم و بە پۆلیمەری دەستکاریکراو و بەپێی چیمەنتۆ بۆ توێژی ناسک و مامناوەندی

مادەی بنەڕەتی

چیمەنتــۆ ،پۆلیمــەر ،مــادەی
زیادکـراو و مــادەی پڕکــەرەوە بە
کوالیتــی بــەرز بە ڕەنگی ســپی
و ڕەساســی

ئەستوورایی چین
 3تاکوو 10میلیمەتر
شێوەی مادە
پاودەر

چڕی قەبارەی پاودەر چڕی گیراوە

1/4

کیلۆگڕام لەسەر دەسی
مەتری سێجا

بەکارهێنان

Specialist in construction materials

پلە گەرمای ئیش

2.1

زیاتر لە  +5دەرەجەی سانتیگراد

کلیۆگڕام لەسەر دەسی
مەتری سێجا

تورم بعد از  ۲۴ساعت

حدود  ۵درصد حجم

کاتی پێوەنووسان

کاتی ئیش بە گیراوە

شێوازی پێویستبۆسەرزەوی ناسک :ماڵەی ددانەدار(قەبارەی ددانە تاکوو  10میلیمەتر)  3کاتژمێر تەقریبەن لە پلە
گەرمای  +20دەرەجەی
شێواز بۆ سەرزەوی مامناوەندی :ماڵەی ددانەدار (قەبارەی ددانە  15میلیمەتر)
سانتیگرادد

 30خولەک

خشتەی ڕێژەی بەکارهێنان
 ۶میلیمەتر

ئەستوورایی درز  4میلیمەتر

 8میلیمەتر

ڕێژەی بەکارهێنان 1/۵گڕام لەسەر مەتری دووجا  1.9گڕام لەسەر مەتری دووجا  2.2گڕام لەسەر مەتری دووجا

پاککەرەوە
ئاو کاتێک هێشتا تازەیە

لێدانی شەربەتاو
پاش  24کاتژمێر

 1۵میلیمەتر
 4.5گڕام لەسەر مەتری دووجا

کاتی ئامادەبوونی تەواو بۆ بەکارهێنان:
پاش  7ڕۆژ

SATE FIX FLEX
GERMANY

ناوچەی بەکارهێنانن
گونجــاوە بــۆ دانانــی توێــژی ناســک یــان مامناوەنــدی لــەم بابەتانــەی خــوارەوەدا :دیــواری ســیرامیکی و کاشــی ســەرزەوی ،موزاییــک بلــۆک ،گڵینــە ،کاشــی

شــکاو ،موزاییکــی شووشــە ،بــەردی دەســتکرد ،تابلــۆی بینایــی ســووک و فایبەرگالســی کۆنکرێــت ،ڕووکەشــی جێمەنتــۆ ،ڕووکەشــی گەچــی ،کەرەســتەی بینــا،
کلینکــەرەکان ،بلۆکــی گەچــی ،فایبــەر بۆردەکانــی گەچــی ،تەختــەی گەچــی ،بــۆ پێوەنووســاندنی ســیرامیک و شووشــە لــە دەرەوەی بینــاکان زۆر گونجــاوە و بەتایبەتــی
بــۆ هەیــوان ،هەیوانــی سەرداپۆشــراو ،چینــی بەردەمــی ڕاکێشــانی بچــووک یــان بــەرزی و نزمــی کــەم ،پارچــەی گەرمکــراو ،مەلەوانگــەی مەلــە و ســاونا ،تانکەکانــی

ئــاو ،سیســتەمی درزگرتــن ،سیســتەمەکانی نوژەنکردنــەوە هەیوانــی سەرداپۆشــراو و هەیــوان ،سیســتەمی درزگرتنــی مەلەوانگەکانــی مەلــە (بــە بنەمــای ئەپۆکســی

کەتیــرە و یــان چیمەنتــۆ)

تایبەتمەندییەکان
ئــەم بەرهەمــە مادەیەکــی لکێنــەری ئامــادە و خۆڕاگــرە لــە هەمبــەر ســوان ،گەرمــا و ســەهۆڵبەندان پــاش پڕۆســەکردن .بــۆ شــوێنی دەرەوە و نــاوەوە و ئــەو ناوچانــەی
لەژێــر کاریگــەری بەردەوامــی ئــاو دان گونجــاوە .بــۆ چینــی وشــک یــان تەڕایــی کــەم و دیــواری دەرەوەش گونجــاوە .خۆڕاگــرە لــە هەمبــەر uvدا بــە خۆڕاگــری

چەمانــەوەی بــەرز و چاککردنــەوەی کاشــییە نوێیــەکان لەســەر کاشــییە کۆنــەکان و توانایــی دزەنەکردنــی ئــاو و خۆڕاگــرە لــە هەمبــەر سەهۆڵبەســتن و گەرمــای
بەردەوامــدا (تاکــوو  80دەرەجــەی ســانتیگراد)

پێچانەوە و بارودۆخی پاراستن
بەرهەمــی  Sate Flexلــە فــەردەی کاغــەزی  25کیلۆگڕامــدا بــە ڕەنگــی ســپی و ڕەساســی لەبەردەســتە و لــە بارودۆخــی وشــک و پێچانــەوەی ســەرەکیدا  12مانــگ
بەرگــە دەگرێت.

ڕێنماییی ئیش
-1ئامادەکاری ڕووبەرەکان
دەبــێ ڕووبــەرەکان تونــد ،ڕەق ،نەگــۆڕ بــن و تــەپ و تــۆز ،پیســی ،ڕۆن،

گریــس یــان پارتیکلــی شــلەمەنی و هەڵپەســێراویان لەســەر نەبێــت.
پاشــماوەکانی گریــس ،مــۆم یــان مــادە پاککــەرەوەکان دەبــێ جــوان لەســەر

ڕووبــەرە ســیرامیکییە کۆنــەکان بســڕدرێنەوە .کاشــی و تەختــە شــل و
هەڵپەســێراوەکان دەبــێ الببردرێــن .ڕنگــە گەچییــەکان و مۆمــە تونــدەکان یان

-2بەکارهێنان

چەســپی  Sate Fix flexلەگــەڵ ماڵــەی ددانــەدار (قەبــارەی ددانــە 10
میلیمەتــر) یــان ماڵــەی مامناوەنــدی (قەبــارەی ددانــە  15میلیمیەتــر)
بــەکار بێنــە و بــە شــانە ســاف و تەختــی بکــە .مــادەی لێکنــەر بــە یارمەتــی
ئەســفەنج بــۆ نــاو بەســتەری گیــراوە تازەکــە فشــار بــدە و بــە البردنــی

پاشــماوەی چەســپەکە لەڕێگــەی ئەســفەنجی تــەڕەوە قایــم و پتــەوی بکــە.

ڕەنگــە ڕۆناوییــەکان دەبــێ بــە شــێوەی میکانیکــی خاوێــن بکرێنــەوە و بــە
یارمەتــی  Satex TGپرایمــەر بکرێــت .بــۆ پلێتــە گەچییــەکان و پالســتەری -3شەربەتاو
پێکبەســتەکانی نێــوان کاشــییەکان دەبــێ پــاش  24کاتژمێــر و لــە پلــە
گەچــی (داڕووشــاو یــان بــە ڕووبــەری قایــم و پتــەو) یــان چیمەنتــۆی
هەڵچنــراو :گیــراوەی  ، Satex TGڕووبــەرە ئەســفەڵتە کــۆن یــان پیســەکان:
مــادەی دژە ئــاوی  Satex TGبــەکار بێنــە .لەگــەڵ ئەوەشــدا کاتێــک ئــەم

مادانــەی ســەرەوە بــەکار دێنیــت لەســەر ڕووبــەری ژووری تــەڕ یــان و شــل
بێگومــان دەبــێ مــادەی دژە ئــاو ڕاســتەوخۆ لەژێــر کاشــییە ســیرامکییەکان
لەگــەڵ  Satex F Follیــان  2K Satex Fix flexبــەکار بێنیــت .نزیکــەی

 25کیلۆگــڕام (یەکســان لەگــەڵ  1فــەردە) لــە  2K Satex Fix flexو 7-6/4
لیتــر ئــاو پێکــەوە تێکــەڵ بکــە .درێلــەی کارەبایــی لەگەڵ بەشــی ســووڕێنەری
لــکاو بــە ئــەو بــەکار بێنــە و مــادەکان بــاش لێــک دە .هەرگیــز گیــراوەی زیاتــر

لــەوەی بکــرێ لــە مــاوەی  3کاتژمێــردا بــەکار بهێنرێــت ئامــادە مەکــە.

گەرمــای  +20دەرەجــەی ســانتیگراددا شــەربەتاویان لێبدرێــت .کاتێــک Sate

 Fix flexبــۆ کاشــی بــەکار دێنیــت ڕێــژەی هاتوچــۆ و شــەربەتاو گرتنەکــە
دەبــێ  24تاکــوو  48کاتژمێــر دواتــر و بەپێــی ڕێــژەی پلــە گەرمــا جێبەجــێ

بکرێــت .هەربۆیــە ئامــۆژگاری ئێمــە بەکارهێنانــی شــەربەتاوی پۆلیمــەری
دەســتکاریکراوە وەک  Sate Fix flexو  .Sate Fuge Nبــۆ پێکبەســتنەوە

یــان جومگــە جــوواڵوەکان درزگیــری جومگــەی ئاالســتۆمەتری وەک Satex

 SLNبــەکار بێنــە.
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دژەئاو

ئیسۆلەکردنی دوو پارچەیی نەرم بۆ درزگرتن لەگەڵ گوشاری پۆزەتیڤ

مادەی بنەڕەتی

ڕەنگ

لمی کوارتز ،زیادکراوە

ڕەساسی

دەستکردەکان،ئێمۆلشن،

چڕی قەبارەیی
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کیلۆگڕام لەسەر دەسی
مەتری سێجا

کەتیرەی ئەکرلیکی دەستکاریکراو

Specialist in construction materials

زمان کار

دانسیته اختالط

 ۴0خولەک

1.8

لە پلە گەرمای سەرووی 20
دەرەجەی سیلیز

کیلۆگڕام لەسەر دەسی
مەتری سێجا

پلە گەرمای بەکارهێنان

پاککەرەوە

ڕەخنەنەکردن لە هەمبەرئاودا

خۆڕاگریلەهەمبەرهێزیڕاکێشانی

سەرووی  5تاکوو  30سیلیز (هەوا و ڕووبەر)

ئاو (گەرهێشتا هەرتازەیە)

پاش  5ڕۆژ

پاش  3ڕۆژ

میزان مصرف

نرخ ترکیب و اختالط

حدود  ۶00گرم تا  1/5کیلوگرم در هر میلیمتر مربع

 22/5کیلۆگڕام لە ( Satex Flex 2KSپاودەر)

 7/5کیلۆگڕام لە ( Satex Flex 2KSشلەمەنی)

ژمارەی داپۆشین
النیکەم 2

SATEX FLEX 2KS
GERMANY

ناوچەی بەکارهێنانن
بــۆ درزگرتنــی ڕووبــەری ناوخۆیــی و دەرەوەی بینــا و مەلەوانگــەکان ئــەم بابەتانــەی خــوارەوە بــاش و گونجــاوە :ڕووبــەری ســەرزەوی و دیــوار لــە ناوچــە شــێدار

و تــەڕەکان ،دیوارەکانــی ژێــرزەوی و پییــەکان ،مەلەوانگــە و کانتینــەرەکان ،پێکەبەســتی کەرەســتەی بینــا ،هەیــوان و چێشــتخانە و تاقیگــەکان ،ئــەم بەرهەمــە بــە
درزگرتــن بینــاکان لــە هەمبــەر شــێ و تەڕایــی خــاک ،ئــاوی تەشــەنەکردوو و گوشــاری ئــاوددا دەپارێزێــت.

تایبەتمەندییەکان
بەردەوامی و تەشەنەنەکردن تەنانەت لە هەبەر گوشاری ئاودا ،دەکرێ سەر ئەو ڕاستەوخۆ بە کاشی و سرامیک داپۆشیت و

پڕکــەرەوەی قەڵەشــتەکان تاکــوو النیکــەم  0/2میلیمەتــر بەکارهێنانــی خێــرا و ئاســان ،پێوەنووســانی بــەرز لەگــەڵ زۆربــەی ڕووبەرەکانــدا ،خۆڕاگــر لــە هەمبــەر
ســەهۆڵبەندان و تێپەڕینــی کات و بــە هــۆی بنەمــای پوختــەی ئــەو بــۆ ژینگــە زیانــی نیــە ،تــا نیــوە ڕادەکێشــرێت و کەلێنــەکان دادەپۆشــێت و ئــەم بەرهەمــە
شــەربەتێکی پڕکــەرەوەی قەڵەشــت و کەلێنەکانــە بــۆ درزگرتنــی نــەرم لــە بیناکانــدا وەک دیوارەکانــی دەرەوەی ژێــرزەوی ،کانتینــەر ،مەلەوانگــە و هەروەهــا دیــوار و

ســەرزەوی ژوورە شــێدار و تــەڕەکان.

پێچانەوە و بارودۆخی پاراستن

بەرهەمــی  2ks Satex Flexلــە فــەردەی  25کیلۆگڕامــی (بــەش پــاودەر) و گاڵۆنــی  7/5کیلۆگڕامــی (بەشــی شــلەمەنی)دا لەبەردەســتە .لــە بارودۆخــی وشــک و
پێچانــەوەی ســەرەکی و پارێــزراودا لــە هەمبــەر ســەهۆڵبەنداندا  12مانــگ بەرگــە دەگرێــت.

ڕێنماییی ئیش
-1ئامادەکردنی ڕووبەر
ڕووبــەرەکان دەبــێ تونــد ،بــەردەوام بــن و پارچــە بچووکەکانیــان لەســەر

نەبێــت .هەمــوو داپۆشــراوەکانی بۆیــاغ و پیســی دەبــێ لــە ڕووبەرەکــە
لێکرێتــەوە( .بــە فڵچــەی تەلــدار) و ڕووبــەر دەبــێ تۆزێــک تــەڕ بێــت.

-2

بەکارهێنان
بریتییــە لــە بەشــی  7کیلۆگڕامــی شــلەمەنی کــە وردەوردە بــە بەشــی ڕەقــە

(پــاودەری  25کیلۆگرامــی) زیــاد دەکرێــت بۆئــەوەی تێکەڵەیەکــی یەکدەســت
و بەبــێ گــرێ دەســت کەوێــت .پاشــان بــە درێلــەی ئەلەکتریکــی  3خولــەک

لێکدەرێــت .چینــی دەژەئــاوی تــازە دەبــێ لــە هەمبــەر وشــکبوونەوەی خێــرا
و لــە هەمبــەر خــۆر و بارانیشــدا بپارێزرێــت ،خۆڕاگــری ڕاکێشــانی باشــی

هەیــە و پــاش  2ڕۆژ ڕێگــەی بەکارهێنــان لــە چینەکانــی پاراســتنی داڵــەکان،
کاشــی و پالســتەرەکان دەدات .دەبــێ بــە هەڵســەنگاندنەکانی پێکهاتەیــی

-2ڕێژەی تێکەڵکردن
بەپێــی ڕووبــەر و گوشــاری ئــاو النیکــەم کــەم دوو داپۆشــەر ( 3تاکــوو 4

داپۆشــەر) پێوســتە.

هۆشدار
النیکــەم دەبــێ  2چیــن بــەکار بهێنرێــت ،بــۆ بەرگــری لــە
زیانگەیشــتن بــە چینــی یەکــەم ،چینــی دووەم بــە دواخســتنێکی
النیکــەم  6کاتژمێــرە لــە پلــە گەرمــای  20دەرەجــە و ئەوپــەڕی
 24ســەعەتدا جێبەجــێ دەکرێــت .نابــێ لەســەر ڕووبەرێــک کــە
ســەهۆڵ بەســتوویەتی و یــان لەبەردەمــی پلــە گەرمــای بــەرز یــان
کەمــدا جێبەجــێ بکرێــت (پلــە گەرمــای ڕووبــەری ســەرووی 25
دەرەجــە)

لــە پەرەســەندنی قەڵەشــتی پێکهاتــەی وەک درزی فراوانبوونــەوە بەرگــری
بکرێــت .بــۆ درزگرتنــەکان ،درزگیرێکــی ئاالســتیکی هەمیشــەیی و یــان نــەرم
پێویســتە .بەشــی شــلەمەنی 2ks Satexی بەرهەمەکــە دەبــێ جــوان لێــک

درێــت و لــە هەمبــەر ســەهۆڵبەنداندا بپارێزرێــت
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مادە پڕکەرەوەکانی جومگەی کاشی

مادەی پڕکەرەوەی پێکبەستەکان ،نەرم و لەسەر بنەمای چیمەنتۆ (بە پانایی  3-20میلیمەتر)

مادەی بنەڕەتی

چیمەنتۆ ،مادەی

ڕەنگی  ،زیادکراوەکان،
پڕکەرەوەکان بە کوالیتی
بەرز،پالستیک

ڕەنگ

شێوەی مادە

ســـەردانی هێڵـــکاری
و
ڕەنگاوڕەنـــگ
بڕگـــەی «پێچانـــەوە و
بارودۆخـــی پاراســـتن»
بکر ێـــت .

پانایی جومگە

کاتیبەکارهێنان کاتی توندبوونەوە
 30خولەک

پادوەر

 3تاکوو 20
میلیمەتر

دانسیته اختالط

لیتر ئاو بۆ فەردەی  20کیلۆگڕامی

پاککەرەوە

ڕێژەی بەکارهێنان
دووجا

چڕی قەبارەیی

 7تاکوو1.5 7.4
کیلۆگڕام لەسەر دەسی مەتری
سێجا

پلە گەرمای ئیش
سەرووی  5تاکوو  30دەرەجە (هەوا و ڕووبەر)

 12کاتژمێر(بەپێی پلەگەرما) ئاو کاتێک تازە بێت

بەپێی پانایی پێکبەستەکان نزیکەی  0/2تاکوو  1کلیۆگڕام لەسەر مەتری

Specialist in construction materials

ئامادەبوون بۆ هاتوچۆ
پاش 2تاکوو 4کاتژمێربەپێی پلەیگەرما و ڕووبەری مەتری دووجا

SATE FUGE FLEX
GERMANY

ناوچەی بەکارهێنانن
ناوچەکانــی بەکارهێنــان و بەرهەمــی  Sate Fuge Flexوەک دۆشــاو بــۆ درزەکامــی  4تاکــوو  20میلیمەتــر بــۆ شــوێنی ناوخۆیــی و دەرەکــی و بــۆ ناوچــەی تــەڕ
و شــێدار ،هەیــوان ،هەیوانــی داپۆشــراو ،نێــوان کاشــییەکانی ســیرامیکی ســەرزەوی و دیــواری موزاییــک ،تەختەبــەرد ،موزاییکــی شووشــە ،کاشــی دەســتکرد /بــۆ

دۆشــاوتێکردن لەســەر ئــەو ڕووبەرانــەی لەبەردەمــی تەشــەنەکردنی کــەم دان بــاش و گونجــاوە.

تایبەتمەندییەکان
ئــەم بەرهەمــە شــەربەتاوێکە لەســەر بنەمــای چیمەنتــۆ ،دەســتکاریکراو بــە پالســتیک و نەرمــە بــۆ ئــەو درزانــەی لەبەردەمــی ڕاکێشــان و تەشــەنەکردنی کــەم دان
و درز بــە پانایــی  4بــۆ  20میلیمەتــر ،پــاش تێکەڵبــوون لەگــەڵ ئــاودا شــەربەتاوێکی نــەرم بەدەســت دێــت کــە زۆر بەئاســانی بــەکار دەهێنرێــت .ئــەم شــەربەتاوە

پــاش پێوەنووســان ،ناقەڵشــێت ،درزگــری دەکات و خۆڕاگــرە لــە هەمبــەر پاککــەرەوە بــاوەکان و مــادە کیمیاییەکانــی نــاو ماڵــەوە.

پێچانەوە و بارودۆخی پاراستن
بەرهەمــی  Satefuge Flexلــە فــەردەی  4و  25کیلۆگڕامیــدا هەڵدەگیرترێــت و لــە هەمبــەر ســەهۆڵبەنداندا هەســتیار نیــە و لــە بارودۆخــی وشــک و پێچانــەوەی

ســەرەکیدا تاکــوو  12مانــگ بەرگــە دەگرێــت.

ڕێنماییی ئیش

 -1ئامادەکردنی ڕووبەر

 -3شێوازی تێکەڵبوون

کاتێــک چەســپی کاشــی تونــد بــۆوە .درزەکان تاکــوو قوواڵییەکــی تــەواو

نزیکــەی  20کیلۆگــڕام لــەم مادەیــە لەگــەڵ  7تاکــوو  7/4لیتــر ئــاو بەپێــی

جــوان بخووســێن.

کاتــە شــەربەتاوێکی یەکدەســت و بەبــێ بڵــق دەســت کەوێــت .دەبــێ ڕێــک

داڕووشــێنە و ڕووبەرەکــە خاوێــن کــەوە .ڕووبــەرەی هەڵچنینــی ئــاو دەبــێ

-2بەکارهێنان
ئــەم بەرهەمــە بــە یارمەتــی فڵچــەی الســتیکی (بــۆ ســەرزەوی) ،ماڵــه (بــۆ
دیــوار) و تەختــەی الســتیک جێبەجــێ بکــە ،پــاش چەنــد خولــەک دوبــارە

شــەربەتاو تێکــەوە و فڵچــە یــان ماڵــە لــە ئاراســتەی پێچەوانــەدا لێــدە،

خۆڕاگــری پێویســت بــۆ دیــوارەکان یــان ســەرزەوی تێکــەڵ کــە هەتــا ئــەو
ئــەم ڕێــژە تێکەڵکردنــە ڕەچــاو بکرێت .پاشــان دەکرێ دەســتبەجێ شــەربەتاو

بــەکار بێنیــت .ڕێــژەی شــەربەتاوی تێکەڵکــراو نابــێ زیاتــر لــەو ڕێژەیــە بێــت
لــە مــاوەی  30خولەکــدا دەکــرێ بــەکار بهێنرێــت .جگــە لــە ڕەنگــی ســپی

و ڕەساســی ڕاســپاردەی ئێمــە ئامادەکردنــی هەمــوو ڕێــژەی پێویســتە بــۆ

تێکەڵکردنــی یەکپارچــە و بــۆ بەرگــری لــە جیــاوازی ڕەنــگ.

درزەکانــی فراوانبوونــەوە ئــەم گیراوەیــە پــڕ مەکــەوە پــاش توندبوونــەوە،

پاشــماوەی دۆشــاوەکە و التکســە وشــکبۆوەکان بــە ئەســفەنجێک خاوێــن
کــەوە و تۆزێــک تەڕیــان کــە ،تەڕایــی پێویســت پــاش  24کاتژمێــر دابیــن
بکــە .پاککــەوەرە باوەکانــی ناومــاڵ دەتوانیــت پــاش دوو هەفتــە بــەکار بێنیت.
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دژەئاو

پاودەری دژەئاوی هایدرۆلیکی بە خۆڕاگری بەرز لە هەمبەر کبریتاتدا

مادەی بنەڕەتی

چیمەنتۆ ،زیادکراوە
پڕکەرەوەکان

ڕەنگ

هەش

سپی

چڕی قەبارەیی

1/4

کیلۆگرام لەسەر دەسی
مەتری سێجا

پاککەرەوە

ئامرازی ئیش

ئاو (کاتێک تازەیە)

ماڵەی نەرم ،فڵچەی بینا

کاتی بەردەست بۆ بەکارهێنان
 20دەرەجەی سانتیگراد نزیکەی  2کاتژمێر

Specialist in construction materials

پلە گەرمای بەکارهێنان

ڕێژەی بەکارهێنان

 8تاکوو  0.7 30تاکوو1/6
دەرەجەی یلیز (ژینگە و هەوا)

کیلۆگڕام

کاتی ئیش

کاتی سوودوەرگرتنی تەواو

نزیکەی2کاتژمێر

پاش  3ڕۆژ بۆ بەکارهێنانی میکانیکی،

ژمارەیداپۆشینەکان

داپۆشینەکانی ترافیکی شوستە

النیکەم  2چین

لە پلە گەرمای  20دەرەجەی سانتیگراددا)

خۆڕاگری گوشار

SATEX DSS

پۆزەتیڤ  8/2جار لەسەر میلیمەتری دووجا نێگەتیڤ  5/5جار لەسەر میلیمەتری دووجا پاراستنی توێژی سەرزەوی3/5 :

GERMANY

ناوچەی بەکارهێنانن
بەرهەمی  Satex DSSگونجاوە بۆ ناوچەی دەرەوە و ناووە کە لە بابەتانی خوارەوەدا بەردەمی کبریتات دان:

پێکهاتەکانی بەشی ئاوەڕۆ وەک بۆری ئاوەرۆ ،قاناو و هتد ،دیوارەکانی دەرەوەی ژێرزەوی و فۆندنشن ،دیوارەکان و سەرزەوی لەو ناوچانەی ئاوی ڕەوانی لێیە،

نۆژەنکردنەوەی ماڵە کۆنەکان .بەرهەمی  Satex DSSهاوکات لە هەمبەر ئەم بابەتانەی خوارەوەدا درزگیری دەکات :خاکی تەڕ و شێدار ،ئاوی تەشەنەکردوو،

ئەستوورایی چینی دژەئاو گرێدراوی جۆری ئاو ،کەرەستەی فۆندنشن و پێکهاتەی بینا.

تایبەتمەندییەکان
ئــەم بەرهەمــە دۆشــاوێکی دژەئــاوە بــۆ بەکارهێنانــی ناوخۆیــی و دەرەوە لــە بەشــەکانی بینــا وەک بــۆری ئــاوەڕۆ ،دووکەڵکێشــەکان ،تانکــەکان ،پییــەکان ،دیــوارەکان

ســەرزەوی لــەو ناوچانــەی ئــاوی ڕەوانــی لێیــە و ســۆلفاتی زۆر بــاو بۆتــەوە.
* تەشنەنەکردنی بەرزی ئاو لە هەمبەر گوشاری ئاودا

* بەکاربەری ئاسان

* خۆڕاگری بەرز لە هەمبەر کۆبوونەوەی کبریتات گونجاو لەگەڵ
 4 PH ( DIN 4030تاکوو  4/5و  3میلیگڕام /لیتر)

پێچانەوە و بارودۆخی پاراستن
بەرهەمی  SATEX DSSلە فەردەی  25کیلۆگڕامیدا لەبەردەستە و لە بارودۆخی وشک و پێچانەوەی سەرەکیدا تاکوو  12مانگ بەرگە دەگرێت.

ڕێنماییی ئیش
-1ئامادەکردنی ڕووبەر
ڕووبەرەکان دەبێ ڕەق و سەقامگیر بن و تەپ و تۆز و پارتیکڵە بچووکوکانیان

لەسەر نەمنێت و هەروەها وشک یان تەڕاییان کەم بێت .پاشماوەکانی ئاو دەبێ
بسڕدرێنەوە .درزەکان ،کونەکان و کەلێنەکان دەبێ پڕ بکرێنەوە .گۆشەکانی دیوار

و سەرزەوی دەبێ بە گیراوە قووڵ بکرێن تاکوو ڕووبەری بەردەوام بۆ شەربەتاو

دروست دەبێت .ئەو ڕوبەرانەی کونی گەورەیان هەیە (وەک بلۆکی کۆنکرێتی

-2تێکەڵبوون
ئەم بەرهەمە لەگەڵ ئاودا تێکەڵ دەکرێت .سەرەتا ڕێژەیەکی کەم ئاو زیاد دەکرێت.
هەتاکوو دروستبوونی گیراوەیەکی بەبێ گرێ و یەکدەست لێکدەدرێت .پاشان
پاشماوەی ئاوەکە زیاد دەکرێت و لێکدەدرێت بۆئەوەی شەربەتەکە دەست کەوێت.
هەموو پارتیکڵەکانی پاودەر دەبێ لێک بدرێن.
کاتی تێکەڵبوون 3 :خولەک ئامرازی تێکەڵکردن :درێلەی ئەلەکتریکی
گیراوە ئامادەکراوەکە دەبێ هەموو جارێ لە ماوەی  2کاتژمێر و لە پلە گەرمای 20
دەرەجەدا بەکار بهێنرێت.

سووک) سەرەتا دەبێ بە داپۆشەرێکی هاوسەنگکەری ناسک لە Satex D
بەکارهێنان
 Spachtelبۆ بەرگری لە توورەکەکانی هەوا ،ببەسترێنەوە .ئەم بەرهەمە لەوانەیە -3
لە ڕێگەی فڵچەی بیناوە بەکار دەهێنرێت .النیکەم چینێکی درزگیر  5داپۆشەر
تەنیا لەسەر ئەو ڕووبەرانە بەکار بهێنرێت کە ناقەڵشێن .هەر چەشنە ئیشێکی
دەست دەکەوێت .النیکەمی ئەستوورایی چین بەپێی خشتەیەکی دیاریکراو
تر جگە لە تەڕکردن لەسەر ڕووبەری هەڵچنەر وەک کۆنکرێت پێویست ناکات.
دەست دەکەوێت .پاشان ئامادەکردنی ڕووبەر ،چینی یەکەمی Satex DSS
پێشبینین گرێدراوی ڕێژەی تەڕایی ڕووبەرە.
بەردەوام لە ڕێگەی فڵچەی بیناوە و بە خەستی و چڕی باش و گونجاو لێدەدرێت
نکات مهم
( نزیکەی بەکارهێنانی  2کیلۆگڕام /مەتری دووجا) توێژی دووەم دەبێ کاتێک
ئـــەو ڕووبەرانـــەی بڕیـــارە بـــە  Satex DSSداپۆشـــرێن دەبـــێ لـــە هەمبـــەر
لێبدرێت کە ئیتر زیان ناگات بە چینی یەکەم کە لە نێوانی  6تاکوو  24کاتژمێرە .بۆ
زی ــان و س ــەدەمەدا بپارێزرێ ــن .پێ ــش پڕکردن ــەوەی بابەت ــەکان دەب ــێ پلێت ــی
پارێـــزەر (بـــۆ نموونـــە پلێتـــی بارانـــی) دابنرێـــت .چینـــی پارێـــزەر (بـــۆ نموونـــە

کاشـــی) کاتێـــک لەســـەر ڕووبـــەری خۆڕاگـــر لـــە هەمبـــەر ئـــاودا جێبەجـــێ
دەکرێـــت کـــە لەوانەیـــە هاتوچـــۆی زۆریـــان بەســـەردا بکرێـــت .بـــۆ دژەئـــاو

کرانـــی پێکبەســـتەکان ،دەبـــێ درزگیـــری بـــاش و نـــەرم و ئاالســـتۆمەتر بـــەکار
بهێنرێـــت .وەک یاســـا ،دژەئاوبوونـــی پێکهاتەکانیـــش بەکارهێنانـــی شـــەربەتاو

لەســـەر ئـــەو ڕووبەرانـــەی لەبەردەمـــی ئـــاودان پێویســـتە.

دڵنیابوونەوە لەوەی کەرەستەکان بەبێ ڕاکێشان وشک ببنەوە ،ڕێژەی بەکارهێنان
نابێ لە  3کیلۆگڕام /مەتری دووجا زیاتر بێت .ئەم بەرهەمە نابێ لەسەر ڕووبەری

بەستوو ،کاتی سەهۆڵبەندان و پلە گەرمای بەرز (پلە گەرمای ڕووبەری سەرووی
 20دەرەجە) جێبەجێ بکرێت .ئەو داپۆشراوانەی تازە جێبەجێ کراون دەبێ 3

ڕۆژ لە هەمبەر وشکبوونەوەی خێرا و بارانیشدا بپارێزرێن .ئەم بەرهەمە خۆڕاگری

خۆڕسکی هەیە و دەتوانێت بە بۆیاغ داپۆشرێت و یان کاشی و سیرامیک پاش 3

ڕۆژ لەسەر ئەو دابنرێت.
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چەسپی کۆنکرێت

ئێمۆلۆشنێک بە تایبەتمەندی پێوەنووسان و درزگرتن

Specialist in construction materials

مادەی بنەڕەتی
التکس

ڕەنگ
سپی

چڕی

توێنەر

شێوە
شلەمەنی

کیلۆگڕام لەسەر سانتیمەتری
سێجا

نیەتی

1.01

پلە گەرمای ئیش

+5تاکوو+30
دەرەجەی سیلیز

ئەستوورایی چین

تاکوو  5میلیمەتر

کاتی پێوەنووسان
وەک گیراوە

میزان مصرف
بەکارهێنان نزیکەی  ./65تاکوو  ./9کیلۆگڕام لەسەر مەتری دووجایە بۆ هەر سانتیمەتر ئەستوورایی

تێبینیی :چەسپی کۆنکرێت تایبەتمەندی پالستیکی هەیە کە دەبێتە هۆی کەمبوونەوەی ڕێژەی شلەمەنی پێویست.
پاککەرەوە

ئامرازی ئیش

ئاو کاتێک هەر تازە بێت

گسک و فڵچە

SATEX LATEX
GERMANY

ناوچەی بەکارهێنانن
ئەم زیادکراوەیە وەک گیراوەی چاککردنەوە ،ئامادەکردن پالستەرەکانی دژەئاو ،چینی پرایمەر یان پارێزەر بۆ گیراوەی سەر ڕووبەری نەرم ،ئامادەکردنی پارچەکانی

سەرزەوی مەلەوەر بەکار دەهێنرێت.

تایبەتمەندییەکان
ئــەم بەرهەمــە شــیاوی بەکارهێنانــە وەک زیادکــراوەی پالســتەر ،فاکتــەری پاراســتن بــۆ زۆربــەی کەرەســتە بیانییــەکان ،ئیــش لەســەر کەرپــووچ و پارچــە
کۆنکرێتییــەکان | .دڕێژکردنــەوەی پاراســتن | توانایــی قاڵــب بەخۆفرتــن | زیاتربوونــی خۆڕاگــری ڕاکێشــان

پێچانەوە و بارودۆخی پاراستن
بەرهەمــی  SatexLatexلــە فــەردەی  30 ،۵و  120کیلۆگڕامیــدا و تاکــوو  10دەرجــەی دەپارێزرێــت و لەهەمبــەر بەســتندا هەســتیار نیــە .پلــە گەرمــای دانــان نابــێ

لــە  40دەرەجــە ئەویــش بــۆ ماوەیەکــی زۆر تێپەڕێــت .لــە شــوێنی وشــک و لــە پێچانــەوەی ســەرەکی و پلــە گەرمــای فێنــک (ژێــر نێگەتیــڤ  9دەرەجــە نەبێــت)
دا النیکــەم  6مانــگ ڕادەگیرترێــت .بەشــە کــراوەکان دەبــێ بەتەواوەتــی بەتــاڵ کرێــن بۆئــەوەی لــە دروســتبوونی چیــن و فیلــم لەســەر ئــەو بەرگــری بکرێــت.

ڕێنماییی ئیش
-1آماده سازی سطوح
بۆ هەر چەشنە بەکارهێنانێک دەبێ ڕووبەرەکان ئامادە بکرێن .دەبێ

ڕووبەرەکان تەپ و تۆز و پارتیکڵە وردەکانیان لەسەر نەمێنێت .دەبێ لەوەپێش
ڕووبەرەکان تەڕ بکرێن .ئاوی زێدە دەبێ بسڕدرێتەوە.

ئ -زیادکراو بۆ گیراوەی چاککردنەوە

تێکەڵەیەکی وشک لە لم و چیمەن بگیرێتەوە و پاشان ڕێژەی شلەمەنی
پێورداو تێکەڵ بکرێت .ئەستوورایی چین تاکوو  10میلیمەترە و ڕێژەی
تێکەڵکردنی بەرهەم و ئاو  1بۆ 1/5ە.

-3پرایمەر بۆ پاراستنی باشتر و گیراوە لەسەر ڕووبەری تەخت و ساف
بەرهەم و چیمەنتۆ بە ڕێژەی قەبارەیی تێکەڵ بکە و بەتەواوەتی بەسەر

ڕووبەرەکەی دابێنە.

ڕووکەشی سەرەکی :چیمەنتۆی وشک و لم (بەقەدەر  4میلیمەتر) لەگەڵ
بەرهەمی Satex latexدا تێکەڵ کە و بەقەدەر  1بۆ  1تاکوو  2:1لە ڕووی

قەبارەوە ئاو زیاد بکە و گیراوەیەکی یەکپارچە ئامادە بکە .لەڕێگەی فڵچە یان

تفەنگ ئەم گیراوەیە وەک یەک چین جێبەجێ بکە .هەرکە توند بۆوە ،ڕێژەی

هێزی پێوەنووسانی ڕووکەکەشەکە هەڵسەنگێنە.

ب -ئامادەکردنی پالستەری خۆڕاگر لە هەمبەر ئاودا
 -2پرایمەر
بەرهەم و چیمەنتۆ بە ڕێژەی  1بۆ یەک بە فڵچە بەتەواوەتی بەسەر ڕووبەرەکە

دابێنە.

-4چاککەنەوەی بەشە مەلەوەرەکان
پێکهاتــە و ئەســتوورایی چینــەکان گرێــدراوی تایبەتمەندییەکانــە .شــلەمەنی
تێکــەاڵو بریتییــە لــە  20تاکــوو  30بــەش لــە  Satex latexلــە پەیوەنــدی

لەگــەڵ کێشــی چیمەنتــۆدا.
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چەسپی بلۆک

گیراوەی دەستکاریکراو لەسەر بنەمای چیمەنتۆ بۆ تەختە و بۆردی ئیسۆلەکردن و گیراوەی لکێنەر

ڕەنگ

مادەی بنەڕەتی

ڕەساسی

چیمەنتۆ،کەرەستەی

دەستکرد و جەڕموود

شێوەی مادە

1/5

کیلۆگڕام لەسەر دەسی
مەتری سێجا

پاودەر

ئەستوورایی چین

چڕی قەبارەیی

کاتی پێوەنووسان

ئەوپەڕی  10سانتیمەتر نزیکەی  35خولەک

Specialist in construction materials

چڕی پاش تێکەڵبوون

دمای کار

کیلۆگڕام لەسەر دەسی مەتری سێجا

دەرجە (هەوا و ڕووبەر)

1.7

+5تاکوو+30

پاککەرەوە

کاتی بەکارهێنان

ئامرازی ئیش

ئاو (گەر تازە بێت)

نزیکەی  4/5کاتژمێر

ماڵە

کاتی مەوجود بۆ بەکارهێنان

شێوازی بەکارهێنان

نزیکەی  4/5کاژمێر

دەکارکردنی ئەم بەرهەمە گرێدراوی بارودۆخە .بۆ پێوەنووساندنی شوێنەکان بە قەبارەی تەقرینی

 4-5کیلۆگرام /مەتری دووجا

SATEX B FIX
GERMANY

ناوچەی بەکارهێنانن
ئەم بەرهەمە بۆ پێوەنووساندنی پانێلی ئیسۆلەی گەرمایی و بلۆکی ئەسفەنجییە لە سیستەمی پێکهاتە سووکەکاندا.

تایبەتمەندییەکان
ئەم بەرهەمە بۆ پانێلی ئیسۆلەی گەرما و بلۆکی سووک ئامادە کراوە .ئەم بەرهەمە لەگەڵ ئاودا تێکەڵ دەکڕیت و زۆر بەئاسانی بەکار دەهێنرێت.

بەکارهێنانی ئاسان | کاتی زۆر بۆ بەکارهێنان | کوالیتی بەرزی پێوەنووسان | خۆڕاگر لە هەمبەر سوان ،ئاو ،گەرما و سەهۆڵبەندان پاش ڕەقبوون

پێچانەوە و بارودۆخی پاراستن
بەرهەمی  SATEX B FIXلە فەردەی  25کیلۆگڕامیدا لەبەردەستە .لە بارودۆخی وشک و پێچانەوەی سەرەکیدا تاکوو  12مانگ ڕادەگیرترێت.

ڕێنماییی ئیش
-1ئامادەکردنی ڕووبەرەکان

-2بەکارهێنان

دەبــێ ڕووبــەرەکان تونــد ،ڕەق ،نەگــۆڕ بــن و تــەپ و تــۆز ،پیســی ،ڕۆن،

ڕێــژەی  25کیلــۆ لــە بەرهەمەکــە لەگــەڵ  6/3تاکــوو  6/8لیتــر ئــاو تێکــەڵ

لــم و مــادەی تــری لــەم شــێوەیە دەبــێ لەڕێگــەی ئامێــری میکانیکییــەوە

بەبــێ گــرێ تێکــەڵ دەکرێــت .ئــەم بەرهەمــە لەســەر پشــتی پانێلەکانــی

گریــس یــان پارتیکلــی شــلەمەنی و هەڵپەســێراویان لەســەر نەبێــت.وردە
خاوێــن بکرێنــەوە و پێــش بەکارهێنــان بــە  Satex TGئامــادە بکرێــن.

بــۆ پالســتەری گەچیــش دەبــێ پێــش بەکارهێنانــی بەرهەمەکــە لەڕێگــەی

دەکرێــت .بەرهەمەکــە لەگــەڵ ئــاودا هەتــا کاتــی دەســتکەوتنی گیراوەیەکــی
ئیســۆلەی گەرمــا بــە شــێوەی پۆینــت بــەکار دەهێنرێــت.

ئامێــری میکانیکییــەوە ڕووبــەرەکان زوور بکرێــن و بــە  Satex TGپرایمــەر

بکرێــن.
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شلەمەنی پارێزەری

ئاودەرکەری واجیهەی دەرەوەی بیناکان

Specialist in construction materials

مادەی بنەڕەتی

چڕی

گەرد

گڕام لەسەر سانتیمەتری سێجا
(تەقریبی)

سپلۆکسین
لەگەڵ تۆزێک

مەودای کاتی نێوان دوو قۆناغ

۰٫۷۹

۴

کاتژمێر (ئەوپەڕی)

پاککەرەوە

شێوەی مادە

توێنەر

ئامرازی ئیش

تینەری T

زۆر شل

هەیەتی

فڵچە و سپرای

پلە گەرمای ئیش

+10

دەرجەی سانتیگراد

ڕەنگ

بێڕەنگ

پاککەرەوە

شوێنی تیر

ڕێژەی هێڵکاری هەموو ڕێژە ستانداردەکان بۆ دەکارکردنی  Satex Sلە
هەرکام لە بابەتەکاندا بەکارهێنانی سەرەکی دێنە ئەژمار .

نزیکەی  35دەرەجەی
سانتیگراد

SATEX S
GERMANY

ناوچەی بەکارهێنانن
ئەم بەرهەمە بۆ ئەم کەیسانەی خوارەوە باش و گونجاوە:

* بۆ پاراستنی واجیهەی دەرەوە و ڕووبەری تری ستوونی یان الر لە هەمبەر دزەکردنی شێ و تەڕایی

* بۆ پەرداخکردنی ئێلێمانی کۆنکرێتی بە مەبەستی دروستکردنی پارێزەر لە هەمبەر کڕێژی قسڵ بە هۆی کاریگەری باران و شێ

تایبەتمەندییەکان
شــوێنە شــێدارەکان ،ڕەخنەکردنــی شــێ و تەڕایــی لــە ڕێگــەی دیــوارەوە ،کڕێژهەڵێنانــی خــوێ ،شــۆرانەوەی قســڵ ،خراپبــوون بــە هــۆی ســەهۆڵبەندان ،گەشــەکردنی

قــەوزە و پیســبوونی بینــا هــۆکاری ســەرەکی ڕەخنەکردنــی شــێ و تەڕاییــن .ڕەخنەکردنــی شــێ و تەڕایــی ڕەخنــە دەکاتــە کەرەســتەکانی بینــا  .ئــەم بەرهەمــە

فاکتەرێکــی تێرئــاوی ئاودەرکــەرە ،ڕەنگــی نیــە و توێنــەر لەســەر بنەمــای سیلۆکســینی هەیــە لەگــەڵ تایبەتمەندییەکانــی خــوارەوە کــە بــۆ کــردار و خۆڕاگــری ئــەو

گرنگــن:

* کێشی گەردی کەم و کەوایە هێزی ڕەخنەکردنی بەرز لە ڕووبەرەکاندا
* گونجاو و باش بۆ ئەو ڕووبەرانەی ئالکالینیان زۆرە

* پەرەسەندنی خێرا لە البردنی ئاو و کەوایە ئیسۆلەبوونی خێرا لە هەمبەر گەڕی باراندا

* بــە هــۆی توانایــی موولوولەیــی Satex S ،لەڕێگــەی کەرەســتەکانی بینــای هەڵچنــەرەوە و لەژێــر کاریگــەری شــێداری هــەوا ،نــاو مادەکانــی دروســتکردنی

نەویســتنی ئــاو و ســیلیکۆن بەبــێ بەســتنەوەی موولوولــەکان ئاودەرکــەر دەکات.

پێچانەوە و بارودۆخی پاراستن
بەرهەمــی  Satex Sلــە گاڵۆنــی  5و 17دا لەبەردەســتە (قەبــارەی پوختــە) .لــە شــوێنی وشــک و فێنکــدا (کەمتــر لــە  30دەرەجــە) لــە پێچانــەوەی ســەرەکی

ئیســۆلە النیکــەم  12مانــگ ڕادەگیرترێــت.

ڕێنماییی ئیش
بەرهەمەکــە بــە شــێوەی شــل نەکــراوە بــە یارمەتــی ســپرای هەتاکــوو تێرئابوونــی ڕووبــەرەکان جێبەجــێ دەکەیــن .بــۆ ڕووبــەرە بچووکــەکان دەکــرێ فڵچەیەکــی
ســپی نــەرم و یــان فڵچــەی زوور بــەکار بهێنرێــت .دەبــێ لــە ئــاودا جــوان بخووســێن .بــۆ ئــەو ڕووبەرانــەی مژنیــان زۆرە دوو یــان ســێ قۆنــاغ ئیــش پێویســتە.

ئــەو ڕوبەرانــەی هەڵمژینیــان کەمــە تەنیــا یــەک جــار پەرداخکــردن جێبەجــێ بکــە .بــۆ ئــەو ڕووبەرانــەی زۆر چــڕن باشــتر وایــە ڕووبــەری خووســاوی تــازە بــە
توێنــەرەکان بۆشــۆینەوە (بــۆ نموونــە تینــەری  .)Tئەمــە هەرچەشــنە پارچــەی چاالکــی زێــدە لەســەر ڕووبــەر دەســڕێتەوە و ئــەوان بــۆ ڕووبــەری بــە مژینــی زیاتــر

وەک پارتیکلەکانــی گیــراوە دەگوازێتــەوە.

هــەوای گــەرم و ڕووبــەرە وشــکەکان قوواڵیــی ڕەخنەکــردن بەهێــز دەکــەن .پــاش نزیکــەی  24کاتژمێــر دەکــرێ تێرئاوبوونــە ئــاودەرکان بــە بۆیاغــی توێنــەر یــان

هەڵگــری ئــاو بۆیــاغ بکەیــت.

خاڵــە گرنگــەکان :ڕووبــەرە شووشــەکان و چوارچێوەکانــی پەنجــەرە و درگا داپۆشــە بۆئــەوەی پــاش وشــکبوونەوە کات بــۆ خاوێنکردنــەوەی ئــەوان تەرخــان نەکرێــت.
گشــت گژوگیــاکان بــە فۆیــل داپۆشــە .مــادە دەســتکردەکان دەبــێ گونجــاو بــن لەگــەڵ جــۆری توێنــەر .هەمــوو ئامــرازەکان بــە یارمەتــی تینــەری  Tیــان گازۆلیــن
خاوێــن کــەوە .ئاگــر دامەگیرســێنە و بێگومــان هواگــۆڕی بــاش و گونجــاو بــەکار بێنــە .دەســتبەجێ پــاش کۆتاییهاتنــی ئیــش جلوبەرگــت بگــۆڕە.
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پاودەری پڕکردنەوە

مادەی پڕکەرەوە لە پالستیکی دەستکاریکراو بۆ بەستنەوەی جومگەکان (تاکوو پانایی  6میلیمەتر)

مادەی بنەڕەتی

چیمەنتۆ ،مادە ڕەنگییەکان،
زیادکراوەکان ،کەرەستەی
دەنک دەنک

ڕەنگ

چڕی قەبارەیی

نسبت اختالط

 7تاکوو ۱٫۲۵ 7.4
لیتر ئاو بۆ فەردەیەکی  20کیلۆگڕامی

کیلۆگڕام لەسەر دەسی
مەتری سێجا

ڕێژەی بەکارهێنان

ســەردانی بڕگــەی
پێچانــەوە و بارودۆخــی
پاراســتن بکرێــت

 300-100گڕام لەسەر مەتری دووجا بەپێی ڕووبەری پێویست
پاککەرەوە

ئاوکاتێکهێشتاهەرتازەیە

کاتی هاتۆچۆ و تێکردنی شەربەتاو
 24کاتژمێر

کاتی پێوەنووسان

۲۴

کاتژمێر لە پلە گەرمای
سەرووی  20سیلیز

ئامرازی ئیش
ماڵە

Specialist in construction materials

خولی کارایی

 1تاکوو 2

کاتژمێــر بۆ پێکبەســتنێک بە پانایی تاکوو
 6میلیمەتر

پلەی گەرمای کارپێکراویبەکارهێنانی
سەرووی  50سیلیز

ڕێژەی بەکارهێنان

 300-100گڕام لەسەر مەتری دووجا لەسەر ڕووبەری پێویست

Sate Fuge N
GERMANY

ناوچەی بەکارهێنانن
بەرهەمــی  Sate Fuge Nوەک شــەربەتاو بــۆ پێکبەســتی بــە پانیایــی  6میلیمەتــر ،مــەدوای نێــوان دیــواری ســیرامیکی و کاشــی ســەرزەوی ،موزاییکــی شووشــە،

بــەردی سروشــتی یــان دەســتکرد بــەکار دەهێنرێــت.

ئەم بەرهەمە بۆ شوێنی دەرەوە و ناوخۆ ،ناوچە شێدارەکان ،هەیوان ،هەیوانی سەر داپۆشراو ،مەلەوانگەکانی مەلە و سەرزەوی گەرماییش بەکار دەهێنرێت.

تایبەتمەندییەکان
ئــەم بەرهەمــە شــەربەتاوێکی پلــە یەکــە لەســەر بنەمــای چیمەنتــۆ بــۆ درز و کەلێنەکانــی نێــوان کاشــی ســیرامیکی کــە لــە ڕێگــەی پالســتیکەوە زۆر بەباشــی بــەکار
دەهێنرێــت و هەروەهــا لــە ڕێگــەی زیادکــراوە و مــادە ڕەنگییەکانــەوە بــە کوالیتــی بــەرز پــڕ کراوەتــەوە و پــاش تاقیکردنــەوە بــە ئــاو ،گیراوەکــە چڕییەکــی نــەرم لــە

مــاوەی ئیشــدا دەردەخــات.

جێبەجێکردنــی ئاســان ،زۆر بــاش پێوەدەنووســێت و بەبــێ هیــچ کەلێنێــک تونــد و ڕەق دەبێــت .مادەیەکــە بــۆ جومگەکانــی ئــەو کاشــیانەی چیمەنتــۆ و ســیرامیکیان

لەگــەڵ دایــە( ،پــاش تێکەڵبــوون لەگــەڵ ئــاودا ،ئامــادەی بەکارهێنانــە).

پێچانەوە و بارودۆخی پاراستن
 Sate Fuge Nلــە فــەردەی  20کیلۆگڕامــدا و بــە ڕەنگــی ســپی ،ڕەساســی ،بێــج و قاوەیــی ڕادەســت دەکرێــت گــەر لەنــاو فــەردەی ســەرەکی و ســەرداخراودا

بێــت  12مانــگ بەرگــە دەگرێــت.

ڕێنماییی ئیش
-1تایبەتمەندی گرنگی جێبەجێکاری

-4جێبەجێکردن

شــەربەتی  Sate Fuge Nتەنیــا بــەو مــادە ڕەنگیانــە کــە خێــرا پێــوە

ڕێــژەی گیراوەکــە نابــێ لــە بەکارهێنانــی  1تاکــوو کاتژمێــر تێپەڕێــت ،ڕێــژەی

و بەکارهێنانــی دروســت دەبێتــە هــۆی یەکڕەنگــی و یەکپارچەیــی.

یــەک ژەمــدا ئامــادە بکــە .گیراوەکــە لــە ڕێگــەی ئامێــری الســتیکییەوە

دەنووســێن بۆیــاغ دەکرێــت .ئەمــە پڕۆســەی تێکەڵکردنــی تایبەتــە لــە کارگــە

-2ئامادەکردنی ڕووبەر

گشــتی پێویســت بــۆ ڕووبــەر بــۆ بەرگــری لــە لەســەدە جیــاوازەکان لــە

(بــۆ دیــوارەکان) و ماڵــەی شــەربەتاو (بــۆ ســەرزەوییەکان) لەســەر درزەکان
بــە شــێوەی ئاســۆیی یــان ئەســتوونی دابنــێ .پــاش چەنــد خولــەک بــە

مەســتی تەرازووکردنــی ڕووبــەر بیڕێــژە ســەر شــوێنە ناڕێکــەکان .پاشــماوەکان

کاتێــک چەســپی کاشــی ڕەق بــوو ،پێکبەســتەکە ڕاکێشــە دەرەوە و ڕوبــەرەکان

لەســەر ڕووبــەر بســڕەوە .درزەکانــی فراوانبوونــەوە و یــان پێکبەســتەکان بــە

بۆئــەوەی بێڕەنگــی دروســت نەبێــت .مــادە هەڵچنــەرەکان دەبــێ لەوەپێــش

پێــوە نەمــا و وردەوردە وشــک بوونــەوە (نزیکــەی  15تاکــوو  30خولــەک)،

خاوێــن کــەوە .ڕێــژەی چەســپ دەبــێ هەتاکــوو کۆتایــی بــەکار بهێنرێــت

 Sate FugeNپــڕ مەکــەوە .کاتێــک پاشــماوەکانی شــەربەتاو ڕەنگیــان

و بــە ئــاو جــوان تــەڕ بکرێــن.

هەمــوو ڕووبەرەکــە بــە ئەســفەنجێکی تــەڕ خاوێــن کــەوە .بــۆ شــەربەتاو
لێدانــی بــەردەکان ،وشــکبوونەوەی زیاتــر پێویســتە ،پــاش  14ڕۆژ دەتوانیــت

-3خاڵە گرنگەکان لە جێبەجێکردندا

پاککەرەوەکانــی ناومــاڵ بــەکار بێنیــت.

نزیکــەی  20کیلۆگــڕام لــەم بەرهەمــە لــە  7/4-7لیتــر ئــاودا و بەپێــی
بارودۆخــی پێویســت بــۆ دیــوارەکان یــان ســەرزەوی تێکــەڵ کــە.
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چەسپی کاشی نۆرماڵ تایبەت بە سەرزەوی

چەسپیکاشی لەسەربنەمای چیمەنتۆ و پالستیکی دەستکاریکراو

مادەی بنەڕەتی
چیمەنتۆ ،پۆلیمەرەکان ،پڕکەرەوەی
پەرداخکراو بە کوالیتی بەرز

ڕەنگ
ڕەساسی

پلە گەرمای کارپێکراویی

دەرەجەی سانتیگراد

ئەستوورایی درز  ۴میلیمەتر
ڕێژەیبەکارهێنان 1/7

گڕام لەسەر سانتیمەتری سێجا (تەقریبی)

پاککەرەوە
 ۶میلیمەتر

چڕی قەبارەیی

 ۵تاکوو ۱٫۶۵ ۳۵

خشتەی ڕێژەی بەکارهێنان

کیلۆ گڕام لەسەر مەتری

Specialist in construction materials

 8میلیمەتر

2/7کیلۆ گڕام لەسەر مەتری دووجا 3/1کیلۆ گڕام لەسەر مەتری دووجا

آب (هنگام تازگی)
شکل ماده
پودری

ئەستوورایی کارپێکراوی

ئەوپەڕی 6
میلیمەتر

ڕێژەی تێکەڵکردن

کاتی پێوەنووسان

 7تاکوو  7/4لیتر ئاو بۆ فەردەی  20کیلۆگڕام

 20کاتژمێر لە پلە گەرمای سەرووی  20دەرەجەی سانتیگراد

SATE FIX N
GERMANY

ناوچەی بەکارهێنانن
لەسەر گیراوەکان بۆ پێوەنووساندنی سیرامیک و دیوار و سەرزەوی و لێدانی کاشی لە شوێنەکانی ناوەوە

تایبەتمەندییەکان
* خاوەن کوالیتی پێوەنووسانی بەرز بۆ دیوارەکان ،سەرزەوی و زۆر قایمە

* گونجاوە بۆ شوێنی وشک و خۆڕاگر لە هەمبەر ئاو و هەوای گەرم و شێدار.

پێچانەوە و بارودۆخی پاراستن
 Sate Fix Nلە فەردەی کاغەزی  25کیلۆگڕامیدا لەبەدەستە و لە بارودۆخی وشک و پێچانەوەی سەرەکیدا  12مانگ بەرگە دەگرێت.

ڕێنماییی ئیش
-1ئامادەکردنی ڕووبەر
ڕووبــەرەکان دەبــێ ڕەق ،ســەقامگیر بــن و تــەپ و تــۆز ،پیســی ،نــەوت ،گریــس و پارتیکلــە وردەکانیــان لەســەر نەبێــت .پاشــماوەکانی گریــس ،مــۆم و هتــد

دەبــێ بەتەواوەتــی بســڕدرێنەوە.

نزیکــەی  25کیلۆگــڕام لــەم بەرهەمــە بــە هێمنــی لەگــەڵ  6/75تاکــوو  7/2لیتــر ئــاو لەڕێگــەی میکســەری کارەباییــەوە تێکــەڵ بکرێــت و پاشــان تێکەڵەکــە
 30چرکــە هــەروا دەهێڵینــەوە پــاش دوبــارە لێکــی دەدەیــن .گیراوەکــە بــۆ بەکارهێنانــی زیاتــر لــە  4کاتژمێــر ئامــادە مەکــە .بەرهەمــی  Sate Fix Nبــە

ماڵەیــەک جێبەجــێ بکــە کەلێنــی هەبێــت .مــادەکان دەبــێ لەســەر چینێــک لــە گیراوەکــە دابنرێــن .بــۆ بارودۆخــی ئــاو هــەوای زۆر گــەرم و زۆر ســارد نابــێ

بــەکار بهێنرێــت.
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ساتکسی RH

پاودەرێکی یەکاویەک بۆ ڕێگری لە تەشەنەکردنی ئاو

مادەی بنەڕەتی
چیمەنتۆ ،مادەیکیمیایی تایبەت
بە پڕکەرەوەکان

Specialist in construction materials

چڕی

ڕەنگ

۱٫۳

ڕەساسی

کیلۆگڕام

پاککەرەوەکان
ئاو

جۆر
پاودەر

پلە گەرمای کارپێکراو

+5تاکوو+30
دەرجەی سیلیز

ڕێژەی بەکارهێنان

 1/3کیلۆگڕام /دەسی مەتری سێجا

SATEX RH
GERMANY

ناوچەی بەکارهێنانن
ساتکســی  RHبــۆ دژەئاوبوونــی پێکبەســتەکان ،قەڵەشــت و پێکبەســتەکانی بــەردەم گوشــاری ئــاو کاتــی بەکارهێنــان یــان لەژێــرەوە بــەکار دەهێنرێــت .لــە
دەرئەنجامــی تایبەتمەنــدی خێــرا و ئاودەرکــەری ئــەو ،کونــی وەک پێکبەســتەکان ،قەڵەشــتەکان یــان شــوێنەکانی داخڵبوونــی ئــاو لــە کۆنکرێــت ،بڕغوو و بەردتاشــین
دەکــرێ ئــەو بکوتیــت .ئــەم مادەیــە بــۆ بەرهەمهێنانــی مــادە پڕکــەرەوەکان وەک گیــراوەی پڕکــەرەوە کاتــی ئیــش دەکوترێــت .ساتێکســی  RHبــۆ درزگیــری تەشــەنە

بچووکــەکان لــە ژێرزەوییەکانیــش بــەکار دەهێنرێــت.

تایبەتمەندییەکان
ساتێکســی  RHئامادەیــە بــۆ بەکارهێنانــی خێــرای چیمەنتــۆ کــە تێکەڵێکــە لــە مــادە زیادکــراوە کیمیاییــەکان و چیمەنتــۆ .پڕۆســەی ڕێکخســتن زۆر خێــرا دەســت

پێــدەکات تەنیــا پــاش لــکان بــە ئــاو ،ئیســۆلەکردنی نایــاب دروســت دەکات .کۆلۆرایــد ،پێکبســتەوەکانی ئاســنە زیانبەرکەوتــووەکان لەخــۆ دەگرێــت و زۆر بــاش
پێوەدەنووســێت( .خاڵــی بەهێــزی بــەرز لــە قۆناغــی یەکــەم و کۆتاییــدا) .ئــەم مادەیــە پــاش وشــکبوونەوە و ڕەقبوونــی تــەواو ،لــە هەمبــەر ڕەخنەکــردن لــە هەمبــەر

ئــاو و لــە هەمبــەر ســەرمادا خۆڕاگــرە ،تێکناچێــت و لێــی کــەم نابێتــەوە .بــە زیادکردنــی چیمەنتــۆی پۆرتلەنــد دەکــرێ کاتــی ئیــش درێــژ بکەیتــەوە.

پێچانەوە و بارودۆخی پاراستن
ساتکسی  RHلە سەتڵی  15کیلۆگڕامیدا لەبەردەستە 12 .مانگ بەرگە دەگرێت.

ڕێنماییی ئیش
ڕوبــەری پێویســت دەبــێ خاوێــن و ســەالمەت بێــت و پێــش بەکارهێنــان دەبــێ تــەڕ بکرێــت و بخووســێت .دروســتکەرە تورکییــەکان کــە زۆر باریکــن و یــان

قوواڵییــان کەمــە دەبــێ پێــش بەکارهێنــان درێــژ بکرێنــەوە ،ساتکســی  RHلەســەر دەســتت دابنــێ و بەســەر بەشــی زیانبەرکەوتــوودا بیهێنــە و تونــد گوشــاری

بــدە بۆیــەوەی تەشــەنەکردن بوەســتێت .دەبــێ پــاش بەکارهێنــان لــە هەمبــەر خــۆر و سەهۆڵبەســتدا بپارێزرێــت .بەرهەمەکــە لــە شــوێنی تــەڕ و شــێدار دامەنــێ.
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سات فیکس

شلەمەنی چەسپ و چاالککەری سیانیدی ئەکریالت لەگەڵ ویسکۆزیتەی بەرزە

مادەی بنەڕەتی
ئەسیل سیانۆ ئەکریالت

چڕی

10

گڕام لەسەر سانتیمەتری دووجا

Specialist in construction materials

جۆر
شلەمەنی

ڕێژەی بەکارهێنان

جێبەجێکردنی گشت کاروباری درزگرتن لەوانە درزگیری دوری درگا و پەنجەرکان ،درزگری گەرماو و توالیت،
پێکبەستنەوەی ڕووبەرەکان بە یەکتر

SATFIX
GERMANY

بەکارهێنان
گونجــاوە بــۆ پێکبەســتنی شــەبەنگێکی بەربــاو لــە مــادەکان ،لەوانــە ڕووبــەری ترشــی و هەندێــک مــادە لەگــەڵ پێکهاتــەی کــون کــون کــە بــۆ زۆربــەی بەکاربــەران

گرنگــە .گونجــاوە بــۆ  ،MDFنیۆپــان ،ســیرامیک ،ئاســن ،الســتیک ،زۆربــەی پالســتیکەکان ،چــەرم و ژێرخانەکانــی تــری بــاو بەتایبەتــی بــۆ دەکارکردنــی پراکتیــکاڵ
و پیشــەیی کــە بــۆ پێکبەســتەوەی ئــەوان خێرایــی بەرزمــان پێویســتە .لەبەرئــەوەی ســات فیکــس پلــەی توانایــی پڕکردنــەوەی کەلێنــی هەیــە ،بەگشــتی
ڕادەســپێردرێت بــۆ پێکبەســتنی پارچــە نزیــک و تاڕدەیــەک ســاف و تەختــەکان و تەنانــەت بــۆ ڕووبەرەکانیــش بــەکار بهێنرێــت.

تایبەتمەندییەکان
هێــزی پێوەنووســانی بــەرز و گونجــاوە بــۆ بەکارهێنــان لــە ڕووبــەری ســتوونیدا لەبەرئــەوەی تکــە نــاکات و بڵــق دروســت نابێــت .بەتایبەتــی بــۆ پێکبەســتەوەی ئــەو
مادانــەی سروشــت و ڕووبــەری کــون کــون یــان ناڕێکیــان هەیــە و هەروەهــا کاتــی پێوەنووســان دەبێتــە هــۆی زیاتربوونــی خۆڕاگــری پێوەنووســان کــە بەرگــری

دەکات لــە هەڵمژینــی چەســپ لەڕێگــەی ڕووبــەرەوە.

پێچانەوە و بارودۆخی پاراستن
زۆرتریــن پلــە گەرمــای پاراســتن  25دەرەجــەی ســانتیگرادە .مــاوەی بەرگەگرتــن لــە پلــە گەرمــای ڕاســپێردراو (نەکــراوە)  12مانگــە .دەفرەکانــی  HDPEلەمپــەڕی
تــەواو پێشــکەش ناکــەن .بەرهەمەکــە دوور لــە مــادە کیمیاییــەکان و ســەرچاوەکانی شــێ ڕاگــرە .دانــران لەبــەردەم تیشــکی زۆردا دەبێتــە هــۆی گۆڕینــی ڕەنگــی

بەرهەمەکــە.

ڕێنماییی ئیش
باشــتر وایــە ڕووبــەرەکان ســاف و تەخــت بــن و شــوێنێکی پێکبەســتەوەی گونجاویــان هەبێــت .دڵۆپێــک بڕێــژە ســەر ڕووبــەرەکان و ســپرای مــادە چاالککــەرەکان

لەســەر ڕووبەرەکــەی تــر ســپرای بکــە و یــەک خولــەک فشــاری بــدە.
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