
 راهنمای نصب کاشی

 
  
 ش اهی نصب کاشی و رسامیکرو
 . نصب کاشی با استفاده از چسب و رزین :1

ته و محل اهی داخلی و خارجی هک رد بازار با انم اهی تجاری مختلف موجود هسبببب است اسببببتفاده  د.رد این روش می بازسببببس ز صببببازی م ا بببب ی  ببببور     رد این مورد می توان از انواع چسببببب
اسگی بیشتر کاشی اعمال می شک باشس. سپس چسب با ماهل شیاردار با میزان م اسب پخش می  دد و معموال رد محل نصب کاشی فشار م اسب هب منظور چسب نصبت صالمت محکمت بسون رچبی و خ 

  دد.
 . نصب کاشی با استفاده از اصکوپ:2

 این روشت روشی جهس نصب خشک کاشی بسون نیاز هب مال  میباشس.
 روش هب رشح ز  می باشاس:ازبار مورد نیاز ربای این 

 ردیل ستونی با دور موتور م اسب -
 میلیمتر 35متهای هب قطر  -
 پمپ آب جهس خ ک  دن -



 سیستم میکرو سوئیچ جهس هماه گی آب و موتور -
 اصکوپ جمع کن -
 6مارتزس جهس رفدمهی هب اصکوپ  -
 7چکش الس یکی  -
 اصکوپ -

بار ) کبار ربای فنری شببسن  2تنی هب شبب ل اها ی دود ردمید س و سببپس  20از ربشت هب مهره وارشدار رپس می شببود. با رار  ن ن ز  رپس  اصببکوپ وری  ک میلیمتری الوالدی اسببس هک  س
کاری می  دد.  و  کبار ربای جلوگیری از زنگزدگی( آب

هاه دارای سببیسببتم رتو اسببس و سببون ن سببیسببتم اتماب از آب جهس خ ک  دن اسببتفاده می ببود. د رد این روش ابتسا محل مورد نظر جهس ایجاد شببیارت ز  مته رار میریرد هک جهس جلوگیری از  ببا
صببای یمتر از دو  ق قه ه نصببب  دپس.  س از ایجاد شببیارت اصببکوپ با  با  چکش السبب یکی هب  ببور  وارو  ردون اصببکوپ  21ات حس میلیمتر رد کاشببی وذوم میکاس. اصببکوبها با س هب   بب ه  6فقط 
 ر  ور  میریرد. بعس از این رمح هت  یم اصکوپ هباعکن رار میریرد. سپس روی مارتزس رار داده می ود ات رفم شیار را هب دود بریرد و سپس با چکش الس یکیت رفمریری و جاگیری کامل رد شیجم 

 دور پیچها بسته شسه و پیچها سفس میگردپس و کاشی توسط اصکوپ کامالب هب  یم متصل میگردد.
 . نصب کاشی هب روش خشک و تهوهی ای 3

 صنعس صاختمان صازی رد ارواپی رغبی نیز دچار تحول  د سه و روشهای ارجا ی قسیمی جای دود را هب روشهای صنعتی و دمرنی سپرد هک رب 1960همزمان با پیشر ت ص ایع رد کلیه زمینه اهت از دهه 
ش  احی شبببببببسه نیز توسببببببب ه چکبببببببمریری  ا ت.  کی از ده از قهعا  پیش صببببببباخته و سبببببببیسبببببببتم اهی نصبببببببب از پی اپهی تولیس انبوه و روشبببببببهای ارجااپی رسیع اپهی دیاری  د س و با پیشبببببببر ت    و و ی اسبببببببتفا

صان و ه و با رد نظرداش ن ام یازاتی هک رد نصب آداشت  د تاورداهی مهم صنعتی شسن صاخس و صازت تولیس و ارجای نمای تهوهی ای میباشس هک رد صالهای اخیر توهج ز ادی را رد ارواپ هب دود معطوق
 رسیع و ایجاد ازیوالسیون مطلوب داردت شاهس تقاضای روزازفونی ربای آن میباشیم.

ای نمااهی خشک با استفاده از مصالح مختلف از قبیل رد ا ان نیز با توهج هب وا ای این سیستم صنعتی نسبت هب سیستمهای سنتی ماناس استفاده از دوغاب ماهس و  یمانت چاسی اسس هک شاهس ارج
  گ و رسامیک میباشیم.  

 میباشس: لاین سیستم ربای ارجای رسیع و آصان با حفظ ام یازاتی از قبیل ازیوالسیون و ارجای  بک نما ابساع  د سه و دارای ام یازاتی هب رشح می 
 رسیع نصب ارجای  -
کان و رسامیکی نمای و صاختمان خارجی دیواراهی هوات تهوهی کاانل ایجاد  -  ق رد صاختمانتعری  ایجاد ام
 مت وع و طبیعی   گهای جلوه با  کسسس و زیبا نما ی ایجاد  -



 رطوبت و  و  دمات انتقال ربارب رد ازیوالسیون ایجاد  -
 ارن ی و سوخس مصرق رد رصفهجو ی  -
  وهی  ا و منفرد  ور  هب رسامیک قهعا  جابجا ی و تعویض اقبلیس  -
 رمده بار کاهش و صاختمان وزن  بکی  -
 جوی تغییرا  و دورشیس نور ربارب رد باال مقاومس  -
 پی ی لکه عسم  -
 متمادی صالهای طی رد نما ازجاء سقوط خطر رن ن بین از  -
 صاختمانی ارجای اهی آئین اهم با رمتبط ا تاپسارداهی تمامی رعایت  -
 آن نظا ت و نگهساری رد سهولت  -

 ای:شیوه نصب نمااهی تهوهی
 ی خشک و تهوهی ای رسامیک اهی رپصالنی از دو روش می توان استفاده نمود:ربای نصب نما

 :روش نصب انرماپی
 هک رد این روش بجز رسامیک هیچیک از ازجاء سیستم نصب از بیرون د سه نمی شود.

 : روش نصب رماپی 
هاه اه یهک رد این روش نصبببب  الب اهی نگهسارپسه رسامیک از بیرون د سه  هب صبببازه صببباختمان سبببطح  می شبببود رد و دو روش قهعا  و ازجاء نما هب صبببازه ا بببلی صببباختمان متصبببل  وده و با تع یه د بببا

 مورد نظر ربای ارجای صازه نصب رسامیک ایجاد میگردد.
  شس رسامیک متصل میگردد و ب ارباین ردد هک با استفاده از پیچهای خاص  البها هبرد روش انرماپیت رد  شس و قه ه رسامیک با استفاده از مته وژیهت چهار سوراخ هب ش ل مخصوص ایجاد میگ 

کانیکی داشته واتصال  الب هب  شس رسامیک از مقاومس باال ی ربدوردار میباشس.سپس  البهای تع یه شسه رد شس رسامیکها هب آصانی رب روی رپو یل    پیچهای الوی با رسامیک ردگیری م
 ع وان صازه نصب رسامیک سوار  د سه و  س از رگال  با  ک چیپ رتو کار نصب رسامیک اپ ان میپی د.اهی افقی نصب شسه ب 

سود چاس میلیمتر رب روی سببببببببببطح خارجی رد حرد روش رماپی  الب اهی خاصببببببببببی ربروی صببببببببببازه نصببببببببببب رسامیک تع یه میگردد هک از باال و اپ ین و قه ه رسامیک را احا  نموده و ل ه آاها نیز 
 امیک رب میگردد ات از دسا شسن و سقوط رسامیک جلوگیری نما س.رس



کا  مهمی هک رد و دو روش الوی پیش بینی  د سه و از وژیگی اهی روش نصبببب خشبببک میباشبببس آن اسبببس هک و  ک از قهعا  رسامیک ا  ه ا چهار  الب با صبببازه  شبببس آن ب  کی از ن
کان اوقباض و ایبساط ربای صازه نصب رفاهم میچیپ رتو هب صازه اتصال می  دپس,لیکن فقط رد  کی از  البها باردگیر می   دد. ابس و بسین و ی ه ام

 ملزوما  نصب :
 ین محصوال  معرفی می  دد:ا نصب رسامیک هب روش ردسس و استفاده از ازبار م اسب جهس نصبت هب اپسازه انتخاب کاشی و رسامیکت حازئ اهمیس می باشس. رد اداهم بخشی از

 CEMIX* انواع چسب و پورد باسکشی از رشکت 
 نت  اییتت ا تررت بلو  و ..* چسب رد انواع چسب کاشیت رسامیکت   گ رمرمت   گ طبیعیت کاشی رپصال

 * پورداهی باسکشی رد انواع ردزگیر انز ت پالس یکت حاوی  یلیکونت آنتی باکتر ال و ..
 * رنگ باس کشی ردزاه

 * آستراهی ازفازش رپالورمانس و ازفودنی اه
 * مال  رتمیمی و رستوراسیون

 * مواد عایق آب
 * چسب اهی عایق رحارتی نمای صاختمان


