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بتونه درزگیر ()Fugenfüller

اندود گچی برای درزبندی صفحات روکشدار گچی
توضیحات محصول
 بتونـه درزگیـر کنـاف بـرای درزگیـریصفحـات روکـشدار گچـی بـه کار مـیرود.
ایـن بتونـه همـراه با نـوار درزگیر اجرا شـده
و بدین ترتیب سـاختاری مسلح و مستحکم
تشـکیل میشـود .این ماده بصـورت الیهای
نـازک بـا ضخامـت  ۱تـا  ۲میلیمتـر اجـرا
میگردد.درصـورت اجـرای چندمرحلـهای،
میتـوان تاضخامـت حداکثـر 10میلیمتر از
ایـن محصـول اسـتفاده نمود.
■ ■اطالعات سفارش دهی

بسته بندی 10کیلوگرمی
بسته بندی 20کیلوگرمی

■ ■شرایط انبارداری

کیسـهها درمحـل خشـک روی پالتهـا و

کاربرد و اجرا
دور از آب ورطوبـت نگهداری شـود ،توصیه
میشـود درمکانـی سرپوشـیده دور از تابش
مسـتقیم خورشـید وگرمـا قـرار گیرند.
■ ■تاریخ مصرف

 6مـاه پـس از تولیـد و  7روز پس از بارکردن
کیسه

■ ■کیفیت

اسـاس اسـتاندارد ملـی INSO 12807
اسـتاندارد بیـن المللـی EN 13963

بـر
و
ایـن محصـول مـورد آزمایشهـای اولیـه
قـرار گرفتـه و همچنیـن در حیـن تولید در
آزمایشـگاههایی بـا اسـتاندارد کنـاف مورد
بررسـی و کنتـرل قـرار میگیـرد.

 درزگیری صفحات روکش دار گچی درزگیـری لبههـای کارخانـهای (لبههـایبرش نخـورده)
درزگیر لبههای برش خوردهدرزگیـری کنجهـای خارجی با نـوار محافظگوشه (کرنربیدکاغذی)
درزگیـری کنجهـای خارجـی بـا نـواردرزگیـر کاغـذی
درزگیـری کنجهای داخلی-فصل مشـترکدو سـاختار خشک
درزگیـری کنجهای داخلی-فصل مشـترکساختار خشـک وبنایی
-اجرای بتونه در محل پیچها

بتونه درزگیر ()Fugenfüller

اندود گچی برای درزبندی صفحات روکشدار گچی
جزییات محصول
 دسته بندی  3Bبر اساس استاندارد ملی  INSO12807و استاندارد بین المللی EN 13963 -دارای  pHخنثی و عدم ایجاد حساسیتهای پوستی

 پوشش دهی مناسب سطح چسبندگی بسیار مناسب به سطح زمان کارکرد مناسب -استحکام و مقاومت مناسب

دستور العمل اجرا
■ ■آماده سازی سطح

 ســطح کار بایســتی قبــل از اجــرا از هرگونهآلودگــی ،گــرد و غبــار تمیــز گردد.
 آب مــورد اســتفاده بــرای تهیــه بتونــهبایــد کامــا تمیــز و عــاری از هرگونــه
مــواد اضافــی وآلــوده باشــد ،بهتراســت از
آب آشــامیدنی بــرای ایــن منظــور اســتفاده
شــود.
 ابــزار کار و ظــروف بــرای مخلــوط کــردنبایــد کامــا تمیــز باشــد.
 پــس ازبســتن گــچ نمیتــوان بــا اضافــهکــردن آب و همــزدن مجــدد ،آن را بــرای
اســتفاده مجــدد آمــاده نمــود.
 هنــگام کار نمیبایســت مــات مانــدهروی ابــزارکار را بــه مــات داخــل ظــرف
برگردانــد زیــرا باعــث کوتــاه شــدن زمــان
گیــرش مــات داخــل ظــرف میشــود
 ایــن محصــول را نبایــد بــا ســایر مــواد کــهســبب ایجــاد تغییــرات در خصوصیــات
شــیمیایی و فیزیکــی آن میشــود ترکیــب
نمــود.
 زمــان اســتفاده از خمیــر بتونــه بــه طــورمیانگیــن  45دقیقــه میباشــد.
 بتونــه کنــاف در دمــای بــاالی  5درجــهســانتی گــراد وکمتــر از 40درجــه ســانتی
گــراد قابــل اجــرا میباشــد ،اســتفاده از
ایــن مــواد در دمــای پاییــن تر(بــه دلیــل
احتمــال یــخ زدگــی مــات) و دماهــای
باالتر(بــه دلیــل احتمــال خشــک شــدن
مالت،پیــش ازگیــرش شــیمیایی) مجــاز
نمیباشــد.
 -ســطح زیرکاراگــر متخلخــل باشــد،

ســبب کوتــاه شــدن زمــان گیــرش شــده
کــه بــر روی خــواص مکانیکــی از جملــه
چســبندگی و اســتحکام اثــر میگــذارد.
 قرارگرفتــن مــات در معــرض جریــان بــادســبب تبخیــر آب ســطحی مــات و مانــع
از گیــرش آن میشــود ،ایــن امرباعــث
جلوگیــری از اســتحکام مــات و بــروز
تــرک بــر روی ســطح خواهــد شــد.
 ضخامــت مــات کار شــده اگــر از مقادیــرمجــاز بیشــتر و یــا کمتــر باشــد ،بــر روی
اســتحکام مــات اثــر میگــذارد.
 از عواملــی کــه بــرروی اســتحکام اثــرمیگــذارد نســبت آب و پــودر میباشــد،
هــر چــه مــات رقیــق ترگــردد اســتحکام
مــات کمتــر میگــردد.
■ ■اجرای محصول

 بــرای تهیــه بتونــه درزگیــر کنــاف ،بــهازای هــر  10کیلوگــرم پــودر بتونــه 9 ،الــی
 10لیتــر آب الزم اســت و بــه ترتیــب زیــر
مخلــوط میشــوند:
 مقــدار کافــی آب داخــل ظــرف مخصــوصتهيــه بتونــه ريختــه و پــودر بتونــه را بــه
آرامــي بــه آن اضافــه نماییــد .
 بــه مــدت  2تــا  3دقيقــه صبــر کــرده تــاپــودر بتونــه تمامــي آب روي ســطح را
جــذب نمــوده و بــه حالــت خميــري در
آيــد.
 بــا اســتفاده از کفچــه ،بتونــه را بــه مــدت 1تــا  2دقيقــه مخلــوط نمــوده تــا خميري
يکدســت حاصــل شــود.

■ ■عوامل موثر در گیرش

 نســبت آب بــه پــودر بــاال و نیــز انبــارشطوالنــی مــدت محصــول ســبب افزایــش
گیــرش شــده کــه بــر روی اســتحکام نیــز
اثــر میگــذارد.
 وجــود ناخالصــی و امــاح در آب ،دمــایبــاال (گــچ ،آب ،محیــط) ،ســطح زیــر کار
بســیار جــاذب و برگردانــدن باقیمانــده گچ
ســفت شــده روی وســایل کار بــه داخــل
مــات ســبب کاهــش گیــرش میشــود.
 ســطح زیــر کار اگــر بســیار جــاذبباشــد ســبب کوتــاه شــدن زمــان گیــرش
میشــو د .

■ ■قوانین سالمتی و ایمنی

 در صــورت تمــاس بــا پوســت بــا آبشستشــو دهیــد.
 در صــورت تمــاس بــا چشــم ،آنهــا را بــاآب شستشــو داده و در صــورت ضــرورت
بــه پزشــک مراجعــه شــود.
 در صــورت بلعیــدن ،دهــان را بــا آبشستشــو داده و ســپس آب بنوشــید.
 اگــر پــس از اقدامــات بــاال عالئــم ومشــکالت باقــی مانــد ،بــه پزشــک مراجعــه
شــود.
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اندود گچی برای درزبندی صفحات روکشدار گچی

جدول میزان مصرف
برای ساختار دیوار داخلی W111

gr/m2 800

برای ساختار دیوار داخلی W112

gr/m2 1200

برای ساختار سقفهای کاذب D112

gr/m2 400

برای دیوارهای پوششی

gr/m2 400

 -دادههای فنی بیان شده در شرایط استاندارد ارزیابی شده است .در شرایط کارگاهی امکان تغییرات وجود دارد.

دفتر مرکزی :تهران ،خیابان نلسون ماندال،
باالتر از میرداماد ،بن بست قبادیان شرقی،
پالک 19
تلفن88207929 :
فکس88208718 :
www.knaufgatch.com
sales-kg@knauf.ir

اطالعات مندرج در این برگه داده فنی ،با توجه به دانش فنی مبتنی بر استانداردها ،آزمایشها و شرایط موجود در زمان
چاپ آن تهیه شده است .خط مشی شرکت کناف گچ همواره تالش در جهت تحقیق و توسعه و رشد کیفی محصوالت
بوده و در این راستا ،این شرکت این حق را برای خود محفوظ میدارد تا در هر زمان نسبت به تغییر اطالعات فنی اقدام
نماید .این برگه داده فنی ،معتبرترین در زمینه خود بوده و بر این اساس ،استناد یا استفاده از نسخههای پیش از آن
امکان پذیر نمیباشد و تعهد این شرکت محدود به استفاده صحیح از محصول در شرایط مناسب میباشد.
الزم به ذکر است تمامی دانش فنی مهندسی ،استانداردها و طریقه استفاده در این برگه گنجانده نشده و مجریان موظف
به بکارگیری همه دستورات فنی اجرا به صورت جداگانه میباشد.
همه حقوق برای کناف گچ محفوظ است .آخرین نسخه دادههای فنی همواره در وبسایت کناف گچ قرار دارد و اصالح،
تجدید چاپ و فتوکپی نیاز به اجازه و تایید این شرکت دارد.

