
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

AKEMI Everclear 100   هتا و یک سیستم رزین واکنشی دو جزئی است  کته بتراس بستتن کارت   ر

 هاس این رحصول عبار ند از:رود. ویژگیها به کار ریحفره

  UVپایدارس  -

 سخ  شدن نسبتاً سریع.  -

 شفاف، بدون رنگ  -

 بدون حالل -

 بخشدهاس طبیعی را بهبود ریسنگاستحکام را باال برده و کیفی   -

 هاس رنگ روشن رناسب اس .  شدید رنگ نداشته و به این  ر یب براس سنگ -

 

 س استفاده:زرینه

AKEMI Everclear 100 هاس طبیعتی رختخخت ، رنتگ عمتد اً در نتنع  ستنگ بتراس   ویت  ستنگ

 شود. هاس داخخی و خارجی استفاده ریروشن/سفید، و شیاردار در رحیط

 ستورالعم  استفاده: د

خواهند انالح شوند، باید با وجه به ضخار  اسمی خود از پیش  نظیم شوند و بایتد هایی که ریقطعه سنگ

  میز و خشک باشند. 

(  ا حد کمی زران کار کردس و سخ  شتدن را ºC 60اند )نهایتاً سطوح سنگی که از پیش گرم شده .1

 فوذ بیشتر خواهد شد. دهند، ارا با این حال  وانایی نکاهش ری

2. g 100  از جزءA  باید کارالً باg 80  از جزءB  .رخخوط شود. نسب  اختالط باید کارالً نظتارت شتود

کنتد  % حجمی سخ  کننده اضافی ارکان پذیر بوده و رشکخی در کیفی  ایجتاد نمی5ر دار حدود 

 شود. ارا ر دار سخ  کننده خیخی کم به آراری رنجر به زرد شدن ری

کننده بتا بتر  ( قاب  استفاده باقی رانده و با یک پخشºC 20دقی ه ) 10-15رخخوط براس حدود  .3

 ر یا براس نواحی با جتذ  بتاال شود  در نورت وجود شیارهاس بزرگنرم بر روس ک  سطح اعمال ری

ود بیش از یک بار این کار را انجام دهید. قب  از استفاده، قسم  پشتتی شتیارهاس پیوستته را رستد

  کنید.



 وان سطح را ساییده و نی   داد. در دراهاس بتاال ر، ساع  در دراس ا اق، ری 36-48بعد از حدود  .4

 زران فرآیند سخ  شدن  نها به ریزان کمی کاهش پیدا خواهد کرد. 

  میز کرد. AKEMIکننده نیترو  وان با رقیقابزارها را ری .5

 

 نکات ویژه: 

 نیس . ح  شرایط رطوب  دائمی رناسب  -

دقیتق بته دست  هاس اختتالط  وان با حفظ نسب هاس رکانیکی و شیمیایی بهینه را  نها ریژگیوی -

ر دار کتم  شود. زرد شدنروجب  به آراری  واندکننده را داشته و ریچسب اضافی اثر یک نرم آورد 

 گذارد. %(  أثی رنفی بر خواص رحصول نمی5)نهایتاً  Bاضافی از جزء 

شود که آن را بر هاس انالح شده هیچ  شدید رنگی وجود ندارد، ارا  ونیه ریروس سنگرعموالً بر   -

 روس یک قسم  ارتحان کنید. 

 شود. استفاده کرد، چرا که به خوبی سخ  نمی ºC 0رحصول را نباید در دراس زیر  -

 . وان از بین بردریسخ  شده  نها به نورت رکانیکی  رحصول -

سخ  شتدن، هتیچ ضتررس بتراس ستالرتی  دده باشد، بعد از  کمی  فرآیناگر رزین به خوبی کار کر -

 نخواهد داش 

 رشخصات فنی

 بدون رنگ، شفاف  رنگ 

  A    3g/cm 07/1جزء  دانسیته 

 B    3g/cm 13/1جزء 

  2g/m 200- 100  ریباً  رصرف

  زران کار کردن

 ºC 5  ًدقی ه 30  ریبا 

ºC 20  ًدقی ه 12  ریبا 

ºC 30  ًدقی ه 10  ریبا 

ºC 40  ًدقی ه 8  ریبا 

ºC 50  ًدقی ه 7  ریبا 

  : ºC 20( در shore Dفرآیند سخ  شدن )سختی 

 روز 7 ساع  48 ساع  24 ساع  6



20 55 77 78 
 

 انباردارس:

 راه  12  ریباً  ( 25ºC>) بندس انخی در جاس خنکدر نورت نگهدارس در بسته

 سالر  و ایمنی: 

 ( را رطالعه کنید. MSDSحم  یا استفاده از رحصول برگه رشخصات ایمنی رواد ) قب  از

 نکته رهم: 

اطالعات باال بر اسا  آخرین سطح  وسعه و  کنولوژس کابردس را اس . با  وجه بته  عتدد عوارت   أثیرگتذار 

بایتد بته عنتوان  تذکرات  -هاس فنی رکتتو  یتا ریررکتتو و همچنین دیگر  ونیه -رختخف، این اطالعات

ردس، کته شتار  هتاس عمخکتکننده در هر رورد خاص روظف اس  کته آزرونریراجبارس  خ ی شوند. رصرف

 اس ریررشخص از نمونه اجرا کند. شود، را در ناحیهاهداف رحصول بوده ارا به آن رحدود نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


