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 سوپر پر کننده ی مرمریت

Marble Filler Super 

 

 مشخصات:

شامل ویژگی های زیر می  جزئی ، بر پایه رزین های اکریلیک و حاوی متیل متاکریالت است. این محصول 2 ،این محصول بسیار مایع

 باشد:

های متخلخل و شیارها دارد.به دلیل خاصیت چسبندگی باال نفوذ خوبی در سنگ  - 

اشد.دقیقه می ب 60الی  20مدت زمان سخت شدن -  

قابلیت پولیش بسیار باالیی دارد. -  

)بتن و آجرهای  باشدمی پاسخگو نیز یارد و برای مصالح ساختمانی قلیایمصنوعی دچسبندگی خیلی خوبی روی سنگهای طبیعی و  -

 سیمانی(.

.های رقیقو اسیدبنزین، نفت  مقاوم در برابر آب، -  

 

 موارد مصرف:

اسلبها و  ،خلل و فرج سنگهای طبیعی برای پر کردن شکافها، .در صنعت ساختمان سازی کاربرد  دارد سنگ فراوریاین محصول برای 

مقاوم است. در برابر نور خرد شده و شنی مناسب است.های شکل دادن به سنگها به جای سنگ  

 

العمل استفاده:دستور  

خشک و کمی زبر باشد. سطح باید تمیز،-1  

 فه رقیق کردن با اضا انجام می شود.Akemi Polyester Colouring paste %(  5با اضافه کردن )حداکثر  دهیرنگ -2

امکان پذیر است.   S   محلول % از8  کردن  
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اضافه نمایید.   Marble Filler گرم  100گرم خمیر هاردنر سفید را به  4تا   1 -3  

باشد(.گرم می 1سانتی متر خمیر خارج شده از تیوب برابر  5-4)هر   

.درجه سانتی گراد می باشد 20دقیقه در دمای  16الی  4زمان مصرف مخلوط آماده شده بین  لوط نمایید،هر دو جزء را کامال با هم مخ-4  

.مجدداً فرآوری کردتوان شده را می فرآوریدقیقه بخشهای  60الی  20پس از -5  

خشک  شدن به افزایش و یا کاهش دما بستگی دارد. روند -6  

 میز نمایید.تAkemi Nitro-Dilution ابزار آالت را با  -7

 

های ویژه: رهنمود  

از دستکش محافظ آکمی استفاده کنید. -  

شود.هاردنر چسبندگی را کاهش می دهد و باعث زردی می%  4استفاده بیش از  -  

د به طور قابل مالحظه ای روند سخت شدن را کند می کند.درجه سانتی گرا 5تر از % هاردنر در دمای پایین 1استفاده کمتر از  -  

باید تا جایی که  الیه های بهم چسبیده ،باالی بتونه، و افزایش گرما حین روند سفت شدن ناشی از فعالیت%(  8-5)حدودا به دلیل انقباض -

میلی متر باشند. 1امکان دارد نازکتر از   

د.نقرار دارند پایداری کمی دار یخ زدگی و رطوبتای که در معرض های بهم چسبیدهالیه -  

د.ندار باختگیتمایل کمی به رنگ  های سخت شدهپر کننده -  

در صورت لزوم بصورت مکانیکی و با افزایش درجه حرارت  توسط حالل میسر نمی باشد.  در صورت خشک شدن امکان کندن بتونه -

درجه سانتی گرد می توان آن را جدا نمود. 200بیش از   

برای سالمتی مضر نخواهد بود. العملهای ارائه شده رفتار شود بتونه مورد نظردر صورتی که  مطابق با دستور -  

 

 اقدامات ایمنی:

www.Akemi.de سایت وب به مراجعه  

 

 اطالعات فنی:

 رنگ:                 بی رنگ و شفاف

          گرم بر سانتی متر مکعب  1.05الی   1.00چگالی :             

                  

 زمان کاری/بر حسب دقیقه :

درجه سانتی گراد 20الف( در   

16-14درصد هاردنر                 1  

11-5                درصد هاردنر 2  
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8-6درصد هاردنر                 3  

6-4درصد هاردنر                 4  

درصد هاردنر 2ب(با   

                              02-18درجه سانتی گراد                    10در 

11-9درجه سانتی گراد                      20در   

5-4                     درجه سانتی گراد 30در   

 

 ویژگی های مکانیکی:

نیوتن/متر مکعب55-45آلمان                                                 DIN قدرت کشش بر اساس     

تن/متر مکعبنیو 90-80آلمان                        DIN بر اساس   خمشقدرت    

 

 طول عمر:

و در صورتی که در ظروف آک درب بسته نگهداری شود. یخ زدگی دور از  ،خنکداری در مکان هسال در صورت نگ 1حدود  


