
 درزگیرهای اکریلیک 

 

 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

 درزگیر تک جزئی پالستواالستتیکیک  AKEMIدرزگیرهای آکریلیک 

هستند که چسبندگی مناسبی دارند.  لوالهابرای  پلی آکریالتی

داخلتی و بیرونتی دبتدو   لوالهتایاین درزگیر اصوالً بترای 

های منحصر به فرد این شود. ویژگیرطوبت دائمی( استفاده می

 محصول عبارتند از: 

 ویژگی عملکردی و صیقلی خوب -

شود که به دما و هتوا از طریق خشک شد  فیزیکی سخت می -

 بستگی دارد. 

 مقاومت به بارا  سریع.  -

 بوی خنثی.  -

 و سیلیکو . بدو  حالل -

 به سطوح مرطوب دنه خیس( قابلیت چسبندگی -

 . UVمقاوم به هوا و پیرشدگی، مقاومت خوب در مقابل  -

 دهد. دقیقه یک پوسته تشکیل می 5 -10در  -

 %. 20بیشترین ظرفیت کشش تا  -

آمیزی شد  است؛ پس از اتمام فرآیند سخت شد  قابل رنگ -

های رنگتی، قبتل از استتفاده به دلیل تنوع در سیستت 

 کنید.  سازگاری آ  را بررسی

متاه در مکتا  خشتک و خنتک دبتدو   24تقریبًا به مدت  -

 برفک( قابل نگهداری است. 

رود برای لوالها و اتصاالتی به کار می AKEMIدرزگیر آکریلیک 

 یهای خیلتی بزرگتدر معرض حرکت مانند لوالهای در/پنجره که

کتتاری، بنتایی، ستیما ، گتاز رند که در حاشیه گچقرار ندا

گیرند. همچنین ایتن محصتول بترای قرار می سیما ، گچ تخته

ای، های چتوبی صتندوقهای، ستق اتصاالت با چارچوب در کرکره

ای ستاختمانی ستبک، در منتاطق ها، دیوارهای تختتهراه پله

های کاری شده و سق  و بین کاشیبهداشتی بین دیوارهای کاشی

ز کاری را نیتهای گچشوند. ترکای و دیوار استفاده میحاشیه

 توا  تعمیر کرد. می



زدگی سطوح تماس باید سفت و بدو  غبتار، چربتی و زنتگ .1

باشند. لزومًا نیازی نیست که این ستطوح خشتک باشتند؛ 

 توانند مرطوب بوده اما نباید خیس باشند. بلکه می

به منظور جلتوگیری از  AKEMIهای پرکننده پشت از کابل .2

تتر استتفاده چسبید  به سه طتر  یتا در اتصتاالت عمقی

 کنید. 

برای پوشاند  نتواحی  AKEMIاز نوار پوششی جچب مخصوص  .3

 های لوال استفاده کنید. نزدیک به لبه

همچنتین بته ستطوح -بدو  استری به بستیاری از ستطوح  .4

اگر سطح بستیار جتاذب استت، پیشتنهاد چسبد. می -جاذب

کنی  از یک پوشتش استتر بتا رزیتن اکریلیتک رقیتق می

: 5تتا  1: 1استفاده کنید درقیق شده با آب، با نسبت 

(. قبل از درزگیری کرد  اتصاالت، پوشتش استتر بایتد 1

 خشک شده باشد. 

درزگیر آکریلیک حاوی آب بوده و بنابراین تا قبتل از  .5

اینکه تقریبًا خشک شود به یخ زدگی حساس است. در کمتر 

 استفاده نکنید. درجه سانتی گراد + 5دمای  از

را  AKEMIدقیقته درزگیتر آکریلیتک  5 -10در مدت زما   .6

صتا   AKEMIاعمال کرده و آ  را با آب یا عامل صیقلی 

 کنید. 

قبل از اینکه درزگیر پوسته تشکیل دهد، نتوار پوششتی  .7

 را در جهت لوال کشیده و آ  را بردارید. 

همته، رطوبتت  سخت شد  به ضخامت الیه، دما و بیشتر از .8

 20  دخشک شد  فیزیکی( وابسته است. در دمای معمتولی د

% رطوبت نسبی جو( ستطح درزگیتر 50 /درجه سانتی گراد 

شود؛ پروسته ستخت ساعت سخت می 2آکریلیک بعد از حدود 

 شود. هفته کامل می 1-2شد  بعد از حدود 

 بعد از اتمام کار، سریعًا ابزار را با آب تمیز کنید.  .9

 

استتفاده  AKEMاز دستکش متایع  هابرای محافظت از دست -

 کنید. 

اند، سطوح زیرینی که با قطرا  یا غیتر پوشتانده شتده -

شتتوند. بتترای باعتتا از بتتین رفتتتن رنتتگ درزگیتتر می

و نئتوپر  نیتز همتین  EPDM ،EPTاالستومرهایی ماننتد 

 شود. روند ایجاد می



زدگی را نیز در نظر در مورد فوالد اصالح نشده، خطر زنگ -

 بگیرید. 

، درزگیرهتای آکریلیتک ستازگاری DIN 52452توجه بته  با -

دهند. با توجه به قوانین خوبی با رنگ از خود نشا  می

مربوطه، درزگیرهای االستیک نباید کامالً پوشانده شوند، 

ها و حرکات را تحمتل کنتد تواند تنشچرا که درزگیر می

اما پوشش رنگ غیرمنعط  این توانایی را نداشتتته و در 

 شود. رک ایجاد مینتیجه ت

از این محصول بر روی سنگ مرمر یا سنگ طبیعی استفاده  -

 نکنید. 

برای اتصاالتی که در تماس مداوم با رطوبت قرار دارند  -

 مناسب نیست دمانند، سطوح سیمانی در تماس با زمین(. 

تتوا  بته صتورت مکتانیکی درزگیر سخت شده را تنها می -

تتوا  اند را میشدهبرداشت. درزگیرهایی که هنوز سخت ن

 با آب زدود. 

اند بر روی سطوحی که با قطرا  یا قیتر پوشتانده شتده -

 ممکن است کاهش چسبندگی رخ دهد. 

 

 مراجعه کنید.  ECبه برگه مشخصات فنی 

رزیتتن اکریلیتتک دپایتته پلتتی  سیست 

 آکریالت(

 خمیری، پایدار پایداری

  3g/cm 5/1حدود  دانسیته

 16±6حدود   Shore A ،DIN 53505سختی 

 % 20تقریبًا  تحمل مؤثر حرکات

  ºC 35+ تا ºC 5 دمای کاربردی

 + ºC 80تا  -ºC 25 مقاومت دمایی

 دقیقه 5 - 10تقریبًا  زما  تشکیل پوسته

 ساعت  24در  mm 1تقریبًا  سخت شد 

جمتتع شتتدگی حجمتتی دشتترینکی  

 حجمی(

 % 16حدود 

بندی در صتتورتی کتته در بستتته عمر نگهداری 

محک  اصتلی ختود و در مکتا  

زدگتتی قتترار خنتتک و بتتدو  یخ

 ماه.  24بگیرد، حدود 

 



اطالعات باال بر اساس آخرین سطح توسعه و تکنولوژی کتابردی 

ما است. با توجه به تعدد عوامل تأثیرگتاار مختلت ، ایتن 

 -های فنی مکتوب یا غیرمکتوبو همچنین دیگر توصیه -اطالعات

کننده به عنوا  تاکرات غیراجباری تلقی شتوند. مصتر باید 

های عملکردی، که شتامل در هر مورد خاص موظ  است که آزمو 

شتتود، را در اهتتدا  محصتتول بتتوده امتتا بتته آ  محتتدود نمی

 ای غیرمشخص از نمونه اجرا کند. ناحیه


