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Tile Leveling System Lukev

آچار تراز کننده کاشی و سرامیک

آچار تراز کننده یا انبر تراز کننده ابزاري کارآمد جهت قفل 

نمودن کلیپس و گوه تراز کننده تخت می باشـد . آچار تراز 

کننده داراي یک فک ثابت و دو فک متحرك می باشد. فک 

هاي متحرك آچار تراز کننده ، جهت اســتفاده براي تراز 

کننده کوچک و تراز کننده بزرگ در نظر گرفته شده اسـت 

و با توجه به اسـتفاده از هر کدام یک از تراز کننده ها ، قابل 

تغییر و تنظیم است. پس از قرار گرفتن کلیپس در فصــل 

مشــترك بین دو کاشی و قرارگیري گوه داخل آن ، توسط 

اعمال فشـــار توسط فکهاي آچار تراز کننده ، گوه داخل 

کلیپس قفل می شود.

اسپیسـر بلوك شیشـه اي، در فرآیند نصــب بلوك هاي 

شیشـه اي دو جداره استفاده می شود و فاصله بین بلوك 

هاي شیشـه اي را نسـبت به یکدیگر مشــخص می کند. 

اسپیســر بلوك شیشـــه اي در دو سایز 5 و 10 میلیمتر 

طراحی و تولید می شــــود و همین میزان اندازه را میان 

بلوك هاي شیشه اي ایجاد می کند . پس از عملیات نصب و 

دیوار چینی توسط بلوك هاي شیشـه اي ، قسـمت بیرون 

زده از اسپیسر بلوك شیشه اي را توسط کاتر از روي سطح 

بریده و بندها را توسط مالت بندکشی مناسب پر نمایید.

اسپیسر بلوك شیشه اي

Glass Block Spacers  



تراز کننده پیچی جدیدترین قطعه در فرآیند همســطح سازي کاشی و سرامیک و پارکت نســـبت به 

یکدیگر می باشـد. کلیپس تراز کننده پیچی نقش پیچ، و گوه نیز نقش مهره را بر عهده دارد. پس از قرار 

گیري کلیپس تراز کننده پیچی در فصل مشترك بین دو کاشی یا سرامیک، گوه مانند مهره در قسـمت 

پیچی کلیپس بســته شده و موجب همتراز شدن سطح می شود. عملیات قفل شدن گوه روي کلیپس، 

توسط دست یا میله مخصـوص انجام می شود. پس از اتصــال و چســبیدن کاشی و سرامیک به سطح 

زیرآیند ، با اعمال ضربه توسط چکش یا نوك کفش بصورت جانبی، کلیپس را شکسته و جدا نمایید.

Tile Leveling System Spiral

تراز کننده پیچی کاشی و سرامیک
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مراحل نصب تراز کننده پیچی
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نحوه تراز شدن سطح به کمک تراز کننده پیچی



تراز کننده کاشی و سرامیک از دو قطعه کلیپس و گوه تشــــکیل شده است و براي همتراز کردن یا 

همسـطح نمودن کاشی و سرامیک و پارکت مورد استفاده قرار می گیرد. در هنگام قرار گیري کاشیها 

کنار هم ، کلیپس در فصل مشترك بین آنها قرار می گیرد و با جاي گذاري گوه در شکاف میان کلیپس 

تراز کننده ، قفل شده و سطح نسـبت به هم، تراز می شود . عملیات قفل نمودن گوه تراز کننده، داخل 

کلیپس ، توسط انبر یا آچار تراز کننده صورت می گیرد. پس از حصول اطمینان از گیرش و چسـبیدن 

کاشی روي سطح ، با اعمال ضربه توسط چکش یا نوك کفش بصورت جانبی ، کلیپس را شکسته و جدا 

نمایید.
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  Tile Leveling System

 تراز کننده کاشی و سرامیک تخت

مراحلن صب تراز کننده تخت

نحوه تراز شدن سطح به کمک تراز کننده تخت



اسپیسر کاشی سه پر به شکل  T طراحی و تولید شده 

است و براي اسـتفاده در بندهایی که محل تالقی آنها 

بصورت T می باشد و یا به اصطالح چیدمان کاشی ها 

بصـورت آجري می باشد مناسب است . صلیب کاشی 

سه پر ، براي نصــب آجر و سرامیک نیز کاربرد دارد . 

این اسپیسر عمومَ در سایز 10 میلیمتر تولید و عرضه 

می شود.

این اسپیســر جهت تنظیم فاصله بندها ، در نصــب 

کاشی و سرامیک کف ، که خود کاشـی و سـرامیک به 

شکل 6 ضلعی می باشند ، کاربرد دارد.  این اسپیسر به 

صورت سه پر تولید شده است و زاویه بین بالهاي آن ، 

نسبت به یکدیگر 120 درجه می باشد. اسپیسـر کاشی 

120 درجه عموماٌ در سایز 2 میلیمتر تولید می شود.

Tile Spacers

(      )اسپیسر کاشی و سرامیک

Tile Spacers

(      )120اسپیسر کاشی



Tile Spacers

(      )اسپیسر کاشی و سرامیک

صلیب کاشی یا اسپیسر کاشی ، قطعاتی به شکل صلیب می باشند که از جنس

 پالستیک تولید می شوند و در هنگام نصب کاشی و سرامیک مابین بندهاي

 کاشی و سرامیک قـرار گرفته و با توجه به سایز اسپیسر ، فـاصله درز دو 

کاشی یا سرامیک را دقیقاً تنظیم می کنند. اسپیسر کاشی در سایزهاي

 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 و 10 میلیمتـر تـولید می شونـد و

 سایزهاي 1 تا 6 عموماً براي استفاده در کاشیکاري کف و سایزهاي

 7 تا 10 ، براي کاشیکـاري نما مورد استفاده قـرار می گیرند .

 صلیب کاشی پس از نصب و تثبیت کـاشی و سـرامیک  و 

اطمینان از چسبیدن کاشی و سرامیک به مالت زیرین  ،

 توسط نوك کاردك و یا شیء نوك تیز از میان بندها

 خارج شده و عملیات بندکشی انجـام می شود .

 چنانچه در هنگام نصب کاشی و سرامیک ، از

 صلیب کـاشی جهت تنظیم فاصله بندهـا 

استفاده نماییم ، پس از بندکشی ، شاهد

 زیبایی مضـاعفی در سطح مفـروش

 شده تـوسط کـاشی و سـرامیک 

خـواهیم بـود.
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