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 نرو 1010کپوکس آ

AKEPOX 1010 Nero 

 ویژگی ها

ِنرو بسیار مایع، مشکی تیره، دوجزئی، سیستم رزین اپوکسی که با هاردنر امین اصالح شده است و برای پر  1010آکپوکس 

 های این محصول به شرح زیر است:کردن کامل ترک ها و منافذ بزرگ استفاده می شود. ویژگی

 رنگ مشکی تیره، به همین دلیل برای سنگ های تیره و مشکی بسیار مناسب است 

  سریع سفت می شودتقریبا 

 داری قابلیت نفوذ باال با توجه به ویسکوزیته پایین 

 عاری حالل 

 مقاومت در برابر شرایط آب و هوایی 

 دارای ویژگی هایی برای سهولت در عمل ساب و پولیش 

 استحکام و کیفیت سطح سنگ طبیعی را افزایش می دهد 

 بازده و بهره وری را افزایش می دهد 

 ازمان پیشگیری از حوادث و بیمه صنعت آلمانتقسیم بندی شده طبق س  GISCODE: RE 01 

 

 موارد کاربرد

ِنرو به طور عمده در صنعت سنگ برای تقویت و افزایش کیفیت سطح اسلب سنگ های طبیعی متخلخل و شکاف  1010آکپوکس 

اف فایبرگالس برای تقویت اسلب دار، بتن و سنگ های ساختمانی بتنی استفاده می شود. همچنین از این محصول به همراه الی

سنگ های طبیعی شکننده استفاده می شود. به دلیل رنگ مشکی تیره محصول، شکاف ها و منافذ در سنگ های تیره و مشکی به 

 طور کامل پر  می شود و به عالوه سنگ پر رنگ تر می شود.

 

 دستوالعمل استفاده 
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 کالیبره، تمییز و خشک شوند.اسلب سنگ ها باید از بر اساس ضخامتشان از قبل  .1

 (، قابلیت نفوذ سنگ نیز افزایش پیدا خواهد کرد.7ºCتا  60ºCاگر سطح سنگ از قبل گرم شده است) .2

( باید کامال مخلوط شوند تا جایی که  25g و  100g)برای مثال   B  ءو یک قسمت از جز A ءبراساس وزن چهار قسمت از جز .3

 50و   ml 175)برای مثال B ءو دو قسمت از جز A ءاوبا براساس حجم هفت قسمت از جزرگه ها در مخلوط از بین برود. متن

ml  باید مخلوط شود. در مقدارها ی بیشتر با استفاده از دستگاه های اندازه گیری و مخلوط برای محصوالت آکپوکس ساده تر )

 خواهد بود.

های مالیم روی کل  قابل استفاده خواهد بود و باید به وسیله یک پخش کننده با دندانه  20ºcدقیقه در دمای  30-20مخلوط تقریبا  .4

 سطح اعمال شود. در مورد شکاف ها ی بزرگ یا سطوح با جذب باال بیش از یک بار اعمال شود.

قبل گرم شده اند را ساعت ماندن در دمای اتاق  ساب و پولیش زد. اسلب سنگ های طبیعی که از  24سطح کار را توان بعد از  .5

 ...................  60ºCساعت در دمای  3می توان بعد از تقریبا 

 بار باشد. 1.5یا  1 فشار سگمنت های دستگاه پولیش و ساب باید نهایتا  .6

 میتوانید ابزار را با محلول عمومی آکمی تمییز کنید. .7

 گرما سرعت سفت شدن را افزایش و سرما کاهش میدهد. .8

 قوطی، آن را کامال تخلیه کنید.قبل از دفن  .9

 

 تذکرات مهم:

  ویژگی های شیمیایی و مکانیکی بهینه زمانی حاصل می شود که اجزا به نسبت دقیق مخلوط شوند. مقدار اضافی هاردنر یا

 چسب باعث پالستیکی شدن میشود.

     ..................  رنگ سطح مورد نظر ممکن 

 ءدر زمانی که جزA  ءوجز B  ظرف حاوی ان خارج میکنید باید کامال مجزا باشند.را از 

 .اگر رزین قبال سفت یا به صورت ژله ای شده باشد، دیگر قابل استفاده نیست 

 .با استفاده از سگمنت های ساب و پولیش با کیفیت به ترین سطح را به دست می دهد 

 .رزین سفت شده با استفاده از حالل برطرف نخواهد شد 

 ( اتفاق خواهد افتاد.200ºC<مکانیکی یا در دمای بسیار باال )تنها به صورت 

 .اگر رزین به شکا صحیح عمل کند، در زمانی که مراحل سفت شدن کامل شده است برای سالمتی خطر و زیانی نخواهد داشت 
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