مركز فروش عايق نانو و پشم سنگ آسام

آنچه بايد در مورد انواع عايق نانو بدانيد.
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مراحل هشتگانه نحوه بندكشي با نانو بندكشي كاليمورا

نحوه بندكشي پشت بام ،تراس ،حمام و سرويس بهداشتي با نانو بندكشي كاليمورا را به شرحي كه ذيﻼ خواهد آمد به اطﻼع كاربران محترم مي رساند تا با مطالعه دقيق آن
بتوانيد بطور صحيح و اصولي بندكشي با نانو كليمورا را اجرا كنيد:

شناسايي محل چكه و نفوذ آب جهت آببندي با نانو بندكشي

 - ١مستحضريد كه آب باران يا آبي كه براي شستشوي محل بكار مي رود از درزها و شكاف هاي ايجاد شده در بين سنگها نفوذ كرده و به طبقه پايين چكه مي كند.

اولين كاري كه بايد انجام دهيم اين است كه قبل از هر كاري بايد محلي را كه آب از آنجا چكه و نفوذ مي كند شناسايي كنيم.
در اين مرحله با دقت بايستي محل نفوذ آب و خلل و فرج و درزهايي كه خراب و كرمو هستند را پيدا مي كنيم.
براي رفع اين مشكل اقدامات بعدي را بايد با حوصله انجام مي دهيم و در هيچيك از مراحل نبايد عجله كنيم.
تخريب و درآوردن نقاط كرمو و خراب از درزها براي بندكشي نانويي

 - ٢بعد از اينكه نقاط كرمو و خراب را شناسايي كرديم نقاط كرمو و درزهاي خراب بين موزائيك و سنگ ها را با دستگاه فرز يا هر وسيله ديگري مثل پيچ گوشتي و چكش
تخريب و در آورده و پاكسازي مي كنيم.

بعضا پيش مي آيد كه بايستي قسمتهاي خراب شده را با پيچ گوشتي و ضربه چكش بيرون كنيم تا مواد نانو بندكشي كاليمورا بهتر بتواند نفوذ كند.
بعد از تخليه درزها كارمان در اين مرحله تمام مي شود.

پاكسازي نخاله هاي تخريب شده و گرفتن باد بر درزها براي بندكشي نانويي

 – ٣بعد از پاكسازي نقاط كرمو و خراب ،با پمپ باد و يا جارو برقي ،داخل درزهاي بين سنگ و موزائيك را باد مي گيريم و پاكسازي و تميز مي كنيم تا مواد نانو بندكشي

كاليمورا كامﻼ به داخل خلل و فرج و درزها و همچنين زير موزائيك و سنگ ها نفوذ كند.
تعويض و ترميم موزائيك و سنگ هاي لق شده محل بندكشي نانويي
 - ٤گاهي مشاهده مي شود كه سنگها ،سراميك ها يا موزائيك هاي محل كﻼ خراب شده در اين صورت ،حتما بايستي آنها را تعويض كنيم.

براي اين كار از مواد نانو مﻼتي براي عايق بندي بهتر استفاده مي كنيم تا نيازي به ايزوگام نداشته باشيم.

ضمنا بعد از اينكه مﻼت را با نانو مﻼتي درست كرديم ابتدا آنرا بر محل موزائيك يا سنگ مي كشيم سپس بر روي آن فيله كشي انجام مي دهيم بعدا موزائيك يا سنگ را بر روي
فيله كشي انجام شده مي گذاريم.
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اجراي مرحله اول بندكشي با نانو بندكشي كاليموراي خالص
 – ٥حاﻻ پاكسازي نقاط كرمو و خراب انجام گرفته ،محل براي بندكشي با نانو بندكشي آماده مي باشد .مواد نانو بندكشي خالص را در كف نقاطي كه بندكشي مي كنيم مي

ريزيم.

در اين مرحله نانو بندكشي خالص را با تي خودرو به درزهاي بين سنگ و موزائيك هدايت و دﻻلت مي دهيم بطوري كه كامﻼ درزها پر و اشباع شود.
انجام اين مرحله بهتر است از قسمت پايين كف به طرف باﻻ صورت گيرد تا درزهاي موجود كامﻼ پر شود.

اجراي مرحله دوم بندكشي با دوغاب نانو بندكشي خالص كاليمورا و سيمان سفيد

 - ٦بعد از اينكه نانو بندكشي را بصورت خالص به درزها هدايت كرديم به مرحله دوم بندكشي مي رسيم.

در اين مرحله نيز نانو بندكشي خالص را با مقدار كمي سيمان سفيد مخلوط مي كنيد به نحوي كه به حالت دوغاب در بيايد).نه سفت و نه شل(

حاﻻ اين دوغاب را همانند مرحله قبلي با تي خودرو به خلل و فرج و درزهاي موزائيك و سنگ و كاشي هدايت مي كنيم بطوري كامﻼ درزها پر و اشباع شود.
اجراي مرحله سوم بندكشي با خمير حاصل از نانو بندكشي خالص كاليمورا و سيمان سفيد
 - ٧در مرحله آخر نيز نانو بندكشي خالص را با مقداري سيمان سفيد طوري مخلوط مي كنيم كه به حالت خميري در بيايد) .نه خيلي سفت و نه شل(
سپس آنرا با انگشتان دست به درزهاي بين سنگ و موزائيك مي كشيم بطوري كه كامﻼ درزها پر شود.

بعد از چند دقيقه محل را از باقي مانده مواد نانو و سيمان سفيد تمييز مي كنيم.
بعد از  ٢٤ساعت محل براي استفاده شما آماده هست.

به همين آساني و سادگي!!!

تست عملي آببندي انجام شده با نانو بندكشي كاليمورا
 - ٨حاﻻ مي توانيد آب را در محلي كه آببندي شده پر كنيد و تست كنيد بدون دغدغه استفاده كنيد و مطمئنا بدانيد كه اين آب بر ساختمان شما نفوذ و نشت نخواهد كرد .

ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮوش ﻋﺎﯾﻖ ھﺎی ﻧﺎﻧﻮﯾﯽ و ﭘﺸﻢ ﺳﻨﮓ آسام ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺗﻮﻓﯿﻖ روز اﻓﺰون آرزوﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
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راه ارﺗﺒﺎﻃﯽ:
📲 09144138406

04133866119
📲 0912 92 99 551
@asam4
@asamrockwool
www.rockwools.ir
www.asamrockwool.com
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♨  -ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮوش ﭘﺸﻢ ﺳﻨﮓ آﺳﺎم:
https://t.me/joinchat/AAAAAEEgsMpld5-GbUuOsQ
♨  -ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮوش ﻋﺎﯾﻖ ﻫﺎی ﻧﺎﻧﻮﯾﯽ آﺳﺎم:
https://t.me/joinchat/AAAAAFFWPzlqQCcyxMfk1Q

