
الجزيرة تايلكس
Jazeera Tilex
غراء السرياميك واملوزاييك
Ceramic and mosaic adhesive



الجزيرة تايلكس
Jazeera Tilex

Physical Constants:

Application Tools:
• Notched trowel.

Recommended System:
• "Jazeera Tilex".
• "Jazeera Groutex".

Cleaning Tools:
Tools can be cleaned after application 
immediately with plenty of water, while 
surfaces can be cleaned with damp cloth.

Packing:
Bag 20 Kg. 

Color

Thickness

Coverage

Dry Density

White and grey

(3-10) mm according to 
substrate evenness

(3-2) kg/m2 @ 6 mm
(Coverage is varying according

to surface condition)

About (1.4) kg/ltr

الخصائص الفيزيائية:

أدوات التطبيق:
• مسطرين مسنن.

نظام التطبيق :
• "الجزيرة تايلكس".

• "الجزيرة جراوتكس".

أدوات التنظيف:
قم بتنظيف األدوات بعد التطبيق فوراً بكمية وفرية من 

الماء، يف حني يمكن تنظيف األسطح بقطعة قماش مبللة.

التعبئة:
• كيس ٢٠ كجم.

اللون

السماكة

معدل التغطية

الكثافة الجافة

أبيض ورمادي

(٣-١٠) ملم
(حسب استوائية السطح)

(٣-٢) كجم/م٢ عند سماكة
٦ ملم (تختلف التغطية حسب 

طبيعة السطح)

(١,٤) كجم/لرت



الجزيرة تايلكس
Jazeera Tilex

الوصف:
غراء سرياميك عايل الجودة، مكّون من مركب واحد، معالج 

بالبوليمر وإضافات خاصة لزيادة قوة االلتصاق والرتابط مع 
األسطح، مقاوم النزالق البالط والسرياميك عىل األسطح 

الرأسية. يستخدم لتثبيت البالط والسرياميك واملوزاييك بكل 
أنواعها املخصصة للجدران واألرضيات لألسطح الداخلية 

والخارجية، كما يمكن استخدامه أيضاً لتثبيت البالط من 
االتجاه األعىل إىل األسفل دون استخدام أوتاد للفواصل.

االستخدام:
يستخدم لتثبيت بالط وسرياميك الجدران، واألرضيات، 
واملوزاييك، وبالط التريازو لألرضيات، وهو مناسب لبالط 

السرياميك املسامي وغري املسامي، ويمكن استخدامه يف أنواع 
مختلفة من األسطح مثل األسطح الخرسانية الناعمة، 

واألسطح املليسة والبلوك والطوب خفيف الوزن.

الخصائص:
 • تم تصنيع "الجزيرة تايلكس" من مواد خام مختارة بعناية 

ومواد حشو متدرجة بشكل جيد، وإضافات خاصة لتعزيز 
قابليتها لاللتصاق واالحتفاظ باملاء وتحسني أداء التشغيل.

 • مقاوم النزالق البالط.
 • قوة ترابط ممتازة لألسطح الخرسانية الناعمة واألسطح املليسة.

 • صمم لالستخدام الداخيل والخارجي، ومناسب ألجواء 
الرشق األوسط.

 • مناسب للتطبيقات عىل األسطح الرأسية واألفقية.
 • سهولة عالية يف الخلط.
 • معدالت إنتاجية عالية.

 • مقاومة عالية للماء.
 • جاهز وسهل االستخدام عند خلطه باملاء.

الشهادات:
• مطابق للمواصفات األوربية

  EN12004 and ISO 13007 as C1TE  
ANSI 118.1 مطابق للمواصفات األمريكية •

Description:
High quality, cement-based, polymer and special 
additives modified one-component adhesive 
mortar with good bonding strength and sag free 
on vertical surfaces applications. It is used for 
indoor and outdoor fixing of ceramic tiles and 
mosaics of all types on floors and walls. It is also 
possible to install tiles from top towards bottom 
without using a spacer pegs.

Recommended Use:
Ceramic tiles of wall and floor, mosaics and 
terrazzo tiles.  It is suitable for porous and 
non-porous ceramic tiles. It can be used on 
different types of surfaces like fair-face concrete, 
plastered surfaces, block, light weight brick.

Characteristices:
• “Jazeera Tilex” is manufactured from carefully 
selected raw materials, well graded fillers and 
special additives to enhance workability, water 
retention and adhesion.
• Sag resistant.
• Excellent bonding to fair-face concrete and 
plastered surfaces.
• Designed for indoor and outdoor use and 
Middle East weather conditions.
• Suitable for horizontal and vertical application.
• Excellent mixing and workability characteristics.
• Very high productivity rates.
• High water resistant properties.
• Ready and easy to use when mixed by water.

Certificates:
• Complies to European 
  EN12004 and ISO 13007 as C1TE
• complies to ANSI 118.1

معدل إنتاجية عالية
High Productivity

سهل االستخدام
Easy to use

مقاوم للماء
Water Resistant

قوة التصاق عالية
High Adhesivity

مقاوم لالنزالق
Anti-slip
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تجهيز السطح:
 • تأكد من قوة وترابط السطح، وأنه معالج بشكل جيد، 
وخاٍل من املواد العالقة والزيوت والشحوم والطالء والغبار.

 • يتّم ترطيب األسطح قبل التطبيق، وخاصة يف املناطق 
أن تكون  الجبسية، فيجب  باستثناء األسطح  الحارة 

تماماً. جافة 

الخلط:
• تخلط كل محتويات الكيس من "الجزيرة تايلكس" (٢٠) 

كيلو جرام بماء نظيف بمعدل من (٥٫٥ - ٦٫٥) لرت مع 
االستمرار بالخلط لمدة (٣) دقائق باستخدام الخالط 

الميكانييك حىت يصبح الخليط متجانساً وخالياً من التكتالت.
• اترك الخليط لمدة (١٠-١٥) دقيقة، وبعد ذلك يعاد الخلط 

مرة أخرى.
• اآلن أصبح الخليط جاهزاً لالستخدام.

إرشادات التطبيق:
• ابدأ أوًال بتطبيق طبقة واحدة رقيقة من "الجزيرة تايلكس"
عىل السطح باستخدام الحافة المسطحة من المسطرين،
ومن ثم طّبق السماكة المطلوبة عىل الجزء المراد تطبيقه 

مستخدماً الجانب المسنن من المسطرين.
• استخدم المسطرين المسنن والمناسب لضمان تغطية 
البالط بنسبة ال تقل عن ٧٠٪ يف الجزء الخلفي من بالط 

الجدران أو لألماكن ذات المرور خفيف الحركة. 
• للتطبيقات الخارجية اليت تتعرض لمرور كثيف الحركة، 

يجب أن تكون التغطية ١٠٠٪.
• ثّبت البالط خالل (١٠-٢٠) دقيقة من تطبيق 

"الجزيرة تايلكس"، واضغط بقوة عىل السطح لضمان 
قوة االلتصاق والتغطية الجيدة.

• يمكن ملء الفواصل بمادة الرتويبة "الجزيرة جراوتكس"
بعد (٢٤) ساعة للجدران واالرضيات  .

• يمكن السري باألقدام عىل األرضيات سرياً خفيفاً بعد (٢٤) 
ساعة، عىل األقل ويكون جاهزاً لالستخدام بعد (١٤) يوماً.

Surface Prepartion
 • Ensure that the substrate is mechanically 
strong, well cured, free from loose particles, oil, 
grease, paint and free from dust.
 • Pre-wet the substrate prior to application, 
especially in hot climate areas except for gypsum 
substrates must be perfectly dry.

Mixing:
• Start mixing the whole bag content of 
"Jazeera Tilex" (20) kg with clean water
(5.5 - 6.5 Liters) with drill fitted with suitable 
paddle for (3) minutes until homogenous lump 
free paste.
• Leave the mixture for (10–15) minutes 
maturing time and then remix 
• Now the mixture is ready to use.

Application Guide:
• First apply a thin coat of "Jazeera Tilex" onto 
the substrate using the straight edge of the 
trowel and then immediately apply the 
desired thickness using the toothed side of 
the trowel. 
• Use a suitable notched trowel that ensures  
coverage of tiles at least 70% at the back of 
the tiles for walls or for indoor light foot traffic.
• For outdoor applications and heavy traffic 
ensure the coverage is 100%.
• Install the tiles within (10) to (20) minute of 
application of "Jazeera Tilex" and firmly press 
it onto the substrate to ensure good contact 
and coverage with adhesive. 
• Grouting can be done after (24) hours by 
"Jazeera Groutex" for wall  and floor joints.
• Floors are set for light foot traffic after at 
least (24) hours and ready to use after (14) days.



                          /  JPaintsKSA

Jazeera Factory for Paints Co.
Customer Care Center

To call outside the Kingdom of Saudi Arabia
+966 92 0000 085
To call inside the Kingdom of Saudi Arabia
92 0000 085

        www.jazeerapaints.com
        info@jazeerapaints.com
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تفاصيل املنتج
Product details


