پرکننده مرمریت یونیورسال 1000
Marble Filler 1000 Universal

مشخصات:
این محصول به صورت مایع شیری  2جزئی و بر پایه رزین های اشباع نشده محلول در استیرن است .همچنین حاوی مواد پرکننده
معدنی میباشد .این محصول دارای ویژگی های برجسته زیر می باشد:
 به دلیل چسبندگی و روان بودن برای سطوح افقی مناسب است . به سرعت سخت می شود(حدودا  20الی  40دقیقه). ویژگی های کارکردی عالی مانند سنگزنی ،فرز کردن و سوراخ کاری دارد.به خوبی قابل پولیش است. دارای خاصیت چسبندگی بسیار عالی روی سنگهای طبیعی حتی در دمای باالتر از  70الی  80درجه سانتی گراد بوده و حتی درصورت قرار گرفتن در معرض فشار کم تا دمای  100الی  110درجه این خاصیت را حفظ می کند.
 مقاوم در برابر آب  ،بنزین و روغن های معدنی می باشد.موارد مصرف:
این ماده برای پر کردن و چسباندن سنگهای طبیعی در صنعت پردازش سنگ به کار می رود .به دلیل چسبندگی و روان بودن برای پر
کردن خلل و فرج و شکافهای کوچک و متوسط و همچنین چسباندن سطوح افقی مناسب است .شایان ذکر است این محصول شامل
هیچ رنگدانه ای نمیباشد و به همین خاطر می توان توسط محصول  AKEMI Polyester Colouring Pasteبه راحتی به
رنگ مورد نظر دست یافت.
نحوه مصرف:
-1سطح باید تمیز ،خشک و کمی زبر باشد.
 -2برای دهی می توان تا حداکثر  % 5از  Akemi Polyester colouring Pasteاستفاده کرد .میتوان با اضافه کردن هر مقدار
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دلخواه از  AKEMI Marble Filler Transparentاین محصول را رقیق کرد.
 -3یک الی چهار گرم خمیر سفت کننده سفید  Hardener Pasteرا به  100گرم پرکننده اضافه نمایید(.هر  4الی  5سانتی
خمیر خارج شده از تیوب معادل یگ گرم است).
 -4هر  2جزء را به طور کامل با هم ترکیب کنید .زمان مصرف مخلوط حاصل میتواند به مدت  3الی  16دقیقه در دمای  20درجه
سانتی گراد است.
 -5پس از  15الی  35دقیقه قسمتهای فرآوری شده می توانند دوباره پردازش شوند.
 -6روند خشک شدن به افزایش و یا کاهش دما بستگی دارد.
 -7ابزار آالت را با محلول  Akemi Nitro Dilutionتمیز نمایید.

رهنمود های ویژه:
 از دستکش محافظ دست آکمی استفاده کنید. استفاده بیش از  % 4هاردنر چسبندگی را کاهش می دهد و هنگام خشک شدن سنگ را خراب می کند. استفاده کمتر از  % 1هاردنر در دمای پایینتر از  5درجه سانتی گراد به طور قابل مالحظه ای روند سخت شدن را کند می کند. به دلیل انقباض(حدودا  )%3-2ناشی از فعالیت باالی بتونه ،و افزایش گرما حین روند سفت شدن ،الیه های بهم چسبیده باید تا جایی کهامکان دارد نازکتر از  2میلی متر باشند.
 برای الیههای بهم چسبیدهای که غالبا در معرض رطوبت و یخ زدگی قرار دارند پایداری کمی دارد. چسبندگی متوسطی روی مصالح ساختمانی قلیایی و تازه کار شده دارد .مانند بتن و آجرهای سیمانی. پر کننده های سخت شده تمایل کمی به رنگ باختگی دارند. در صورت خشک شدن امکان کندن بتونه توسط حالل میسر نمی باشد .در صورت لزوم بصورت مکانیکی و با افزایش درجهحرارت بیش از  200درجه سانتی گرد می توان آن را جدا نمود.
 در صورتی که مطابق با دستورالعملهای ارائه شده رفتار شود بتونه مورد نظر برای سالمتی مضر نخواهد بود.اقدامات ایمنی:
مراجعه به وب سایت www.Akemi.de
مشخصات فنی:
رنگ:

زرد جورا ،طبیعی ،خاکستری ،سفید ،مشکی ،زرد طالیی .

چگالی:

 1.70الی  1.75گرم/سانتی متر مکعب

مدت زمان کاری/بر حسب دقیقه:
الف) در  20درجه سانتی گراد
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 1درصد هاردنر

10-8

 2درصد هاردنر

6-5

 3درصد هاردنر

5-4

 4درصد هاردنر

4-3

ب)با  2درصد هاردنر
در  10درجه سانتی گراد

12-10

در  20درجه سانتی گراد

6-5

در  30درجه سانتی گراد

3-2

ویژگی های مکانیکی:
قدرت کشش بر اساس DIN53455

 20-30نیوتن/متر مکعب

قدرت خمش بر اساس DIN53452

 100-110نیوتن/متر مکعب

طول عمر:
حدود 1سال در صورت نگهداری در مکان خنک ،دور از یخ زدگی و در صورتی که در ظروف آک درب بسته نگهداری شود.
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