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اندود گچی ساختمانی با سختی سطحی اصالح شده
توضیحات محصول
 بتوگیپــس ،محصولــی با قابلیت چســبندگیویــژه جهــت روکــش اولیــه ســطوح بتنــی،
ســیمانی و فــوم پلــی اســتایرن میباشــد.
 همچنیــن از ایــن محصــول میتــوان بــهعنــوان مــات اجــرای بلوکهــای گچــی
اســتفاده نمــود.
■اطالعات بستهبندی

 کیسه  30کیلوگرمی■شرایط انبار داری

 کیســهها در محــل خشــک ،روی پالــتو بــه دور از آب ،رطوبــت و نــور مســتقیم
خورشــید قــرار گیرنــد.

کاربرد و اجرا
■تاریخ مصرف

  6مــاه پــس از تولیــد و  7روز پــس از بازکــردنکیســهها
■ کیفیت

 ایــن محصــول دارای عالمــت کاربــرداســتاندارد ملــی بــه شــماره 12015/1
میباشــد و همچنیــن مطابــق بــا اســتاندارد
بینالمللــی EN 13279-1تولیــد ،ارزیابــی و
بــه بــازار عرضــه میگــردد.

 واسـطی مناسـب (پرایمـر) و ایجادکننـدهسـطحی چسـبنده جهـت سـفیدکاری روی
سـطوح بتنـی ،سـیمانی و فوم پلی اسـتایرن
میباشـد.
 قابلیــت اســتفاده بــه عنــوان مــات بــرایچســباندن بلوکهــای گچــی را نیــز دارد.
 توصیــه میشــود قبــل از اجــرا بــر رویســطوح بتنــی از بتو ُکنتاکــت اســتفاده
گــردد.

بتوگیپس (( )Betogipsروکش مخصوص فوم و بتن)

اندود گچی ساختمانی با سختی سطحی اصالح شده
جزییات محصول

 -دستهبندی بر اساس استاندارد ملی شماره 12015/1؛  B7و براساس استاندارد بینالمللی  EN 13279-1؛ B7/20/6

 اندود پایهگچی برای استفاده در محیطهای داخلی ساختار دوستدار محیط زیست تنظیمکننده رطوبت محیطی (تنفس محیطی) محافظ موثر در برابر آتش مقاومت باال در برابر خراش و فرورفتگی -اجرا برروی فوم پلیاستایرن بدون استفاده از توری یا رابیتس مجاز نمیباشد

دستورالعمل اجرا
■آماده سازی

 سطح کار قبل از اجرا باید از هرگونه آلودگیوگرد و غبار تمیز گردد.
 سطح کار قبل از اجرا نباید خیلی خشکو یا خیلی مرطوب باشد.
 ابزار کار باید کامال تمیز باشد.■اختالط

 ابتـدا یـک ظـرف تمیـز را بـا مقـدار کافیآب پـر کـرده و پـودر بتوگیپس را بـه آرامی
و بـه صـورت پاششـی داخـل آب بریزیـد.
سـپس  2تـا  3دقیقـه صبـر کـرده و بعـد با
اسـتفاده از ابـزار مناسـب (در صـورت نیـاز
همـزن برقـی) عمـل مخلوطکـردن را انجام
دهیـد تـا یـک ملات یکنواخـت و همگـن
آمـاده گردد.
 درصورت استفاده به عنوان پرایمر به ازایهر 10کیلوگرم پودر حدود  6/5لیتر آب
و درصورت استفاده به عنوان مالت جهت
چسباندن بلوک گچی  13الی  13/5لیتر
آب نیاز میباشد .هیچگونه افزودنی دیگر به
مالت اضافه نگردد.
■ضخامت اجرا

 ضخامت مجاز اجرای محصول بتوگیپسحداقــل  2میلـیمتر و حداکثـر  1سانتـیمتر
میباشد.
■اجرا

پس از تهیه مالت همگن و یکنواخت آن
را به وسیله ماله برروی سطح مورد نیاز با
رعایت شرایط ضخامت مجاز اجرا نمایید.

■عوامل موثر در گیرش

 نسبت آب به گچ باال و نیز انبارش طوالنیمدت گـچ سبب افزایش گیرش میگردد که بر
روی استحکام نیز اثر میگذارد.
 وجود ناخالصی و امالح در آب ،دمای باال(گچ ،آب و محیط) ،سطح زیرکار بسیار جاذب
و باقیمانده گچ سفت شده روی ابزار کار سبب
کاهش گیرش میشود.
 سطح زیرکار بسیار جاذب ،سبب کوتاه شدنزمان گیرش نیز میگردد.
■عوامل موثر در استحکام

 ازعوامل تاثیرگذار بر استحکام ،نسبت آببه گچ میباشد .هرچه مالت رقیقتر باشد،
به دلیل افزایش زمان گیرش ،مالت روی
سطح ،مدت طوالنیتری در معرض جریان
هوا قرار گرفته و قسمتی از آب مورد نیاز
جهت کامل شدن گیرش تبخیر میگردد.
در این شرایط مالت به جای گیرش ،خشک
میشـود و از استحکـام مناسبـی برخـوردار
نمیباشد.
 جدا از رعایت نسبت آب به گچ در حینساختن مالت ،اضافهکردن آب اضافی پس
از ساخت مالت نیز به هیچ وجه مجاز
نمیباشد.
 ضخامت اجرا شده ،اگـر بیشتر و یا کمتـراز مقادیر مجاز باشد برروی استحکام اثرگذار
است.
 سطح زیرکار بسیار جاذب ،سبب کوتاه شدنزمان گیرش میشود که این امر روی خواص
مکانیکــی از جملــه چسبندگـی و استحکـام
اثرگذار است.

■قوانین سالمتی و ایمنی

 در صورت تماس با پوست ،با آب شستشوداده شود.
 در صورت تماس با چشم ،آنها را با آبشستشو داده و در صورت ضرورت به درمانگاه
مراجعه شود.
 در صورت بلعیدن ،دهان را با آب شستشو دادهو سپس آب بنوشید.
 اگر پس از اقدامات باال عالئم و مشکالتباقی ماند ،به پزشک مراجعه شود.
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اندود گچی ساختمانی با سختی سطحی اصالح شده
جدول اطالعات فنی
واکنش در برابر آتش

( A1درآتشسوزی شرکت نمیکند)

استاندارد ملی شماره 8299

تاب خمشی

≤ 2/0 N/mm²

استاندارد ملی 12015/1

تاب فشاری

≤ 6/0 N/mm²

استاندارد ملی 12015/1

سختی سطحی

≤ 2/5 N/mm²

استاندارد ملی 12015/1

 -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.kplusi.ir
technical@kplusi.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 کیپالس 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 تمامیدانش 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 مجموعه کیپالس محفوظ است .آخرین نسخه دادههای فنی همواره در وبسایت کیپالس قرار دارد
و اصالح ،تجدید چاپ و فتوکپی نیاز به اجازه و تایید این شرکت دارد.

