
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

محصوالت دو جزئیی میررماننیدی  S  AKEMI 1000های مرمرپرکننده

های پلی استر غرراشباع محلول در اسیتایر  و بر پایه رزین

هیای ایین محصیول حاوی عوامل پرکننده معدنی هستند. ویژگی

 عبارتند از:

 هیای کیارکردی میوبیبه دلرل سامتار میررمانند ویژگی -

 هیچنرن در سطوح عیودی دارد

 دقرقه(  15-30سخت شد  سریع ) -

های کارکردی موب )سیایرد   فیرز کیرد   سیورا  ویژگی -

 کرد ( 

 دهی عالی قابلرا صرقل -

های طبرعی حتیی در دماهیای چسبندگی بسرار موب به سنگ -

؛ در صورت قیرار گیرفتن کیر در معیر  ºC 80-70باالتر )

 ( ºC 110-100کشش: 

 های معدنی. ب  نفت  . روغنمقاوم به آ -

 ی استفاده:زمرنه

عیدتًا در صنعت پیرداز  سینگ  S/T/G AKEMI 1000پرکننده مرمر 

شیود. بیه دلریل های طبرعیی اسیتفاده میبرای پرکرد  سیینگ

ها را مییدل کییرد  ها و لبییهتییوا  گوشییهمیرییری می سییامتار

هیا و قیاب های بزرگتر را بدو  شکر داد  پر کرد  لوححفره

سباند. توجیه جرهپن ها را تثبرت کرد و سیطوح عییودی را چ

معطوف است که رنگدانیه نداشیته و  Sزیادی به محصول منثی 

تیوا  آ  را بیا افیزود  میررهیای رنیگ به این ترتری  می

 های رنگ به هر رنگی درآورد. یا عصاره AKEMIاستر پلی

 دستورالعیل استفاده: 

کامالً مشی  و زبیر  سطحی که باید اصالح شود باید تیرز  .1

 شده باشد. 

یا عصاره رنیگ  AKEMIاستر با افزود  میررهای رنگ پلی .2

توا  آ  را رنیگ کیرد. % می5تا نهایت  AKEMIپلی استر 

 AKEMI 1000با افزود  مایع اضافه شفاف پرکننده مرمیر 

 توا  آ  را رقرق کرد.می



3. g 4-1 را بیه  سفرد کنندهگرم از میرر سختg 100 رزیین 

از میرر که از لولیه میارش شیود  cm 5-4اضافه کنرد )

 است(.  g 1معادل با 

تیا  3تیوا  هر دو جزء را کامالً با هر مخلوط کنرد. می .4

 (. ºC 20دقرقه از این مخلوط استفاده کرد ) 10

های اصالح شده کیار توا  بر روی بخشمی 20تا  10بعد از  .5

یییا آنهیا انجام داد )سایش  سورا  کرد  و فرز کرد ( 

 را جابجا کرد.

فرآیند سخت شد  توسط گرما تسریع شده و با سرما کنید  .6

 شود. می

تیریز  AKEMIکننیده نرتیرو توا  بیا رقرقابزار را می .7

 کرد. 

 نکات ویژه: 

اسیتفاده  AKEMIها از چسی  میایع برای محافظت از دست -

 کنرد. 
% چسیبندگی را کیاهش 4های سخت کننیده برشیتر از نسبت -

 کنند.مش  شد  سطح را بد میداده و 
 ºC% و دماهای پایرن )زیر 1کننده کیتر از های سختنسبت -

 اندازد.( تا حد زیادی مش  شد  را به تأمرر می5
<( mm 2های اتصال باید تا حد میکن نیاز  باشید )الیه -

%( ایجاد شده به دلریل 2-3به دلرل جیع شدگی )تقریبًا 

تولرد گرما حیرن فرآینید  پذیری باالی پرکننده وواکنش

 سخت شد . 
هیای پرکننیده ییا مدلسیازی به هنگام پیر کیرد  حفره -

کننده کر اسیتفاده ها تا حد میکن از سختها و لبهگوشه

 کنرد. 
مقاومت ناپایدار اتصاالتی که به طیور مکیرر در معیر   -

 زدگی هستند. رطوبت و یخ
د چسبندگی متوسط به مواد سامتاری بازی و تازه )ماننی -

 بتن  آجرهای بتنی(. 
  پرکننده سخت شده تیایل کیی به زردی دارد.  -
توا  به وسیرله حیالل از سخت شده را دیگر نیی پرکننده -

برن برد. این کار تنها به صورت مکانرکی یا با اعیال 

 ( میکن است.ºC 200 <دماهای باالتر )

کننیده بیه درسیتی کیار کیرده باشید  در صورتی که پر -

 شده دیگر برای سالمتی مطری ندارد.پرکننده سخت 

 



 مشخصات فنی

: جییورا روشیین  منثییی  S 1000 رنگ :

 سفرد  سراه

1000 T زیتونی : 

1000 Gطوسی-: بژ 

  3g/cm 75/1 - 70/1تقریبًا  دانسرته
  زما  کار کرد 

 8-10 کننده سخت ºC 20 1%الف( در 

 5-6 کننده سخت 2%

 4-5 کننده سخت 3%

 3-4 کننده سخت 4%

 ºC 10 12-11در  کننده% سخت2ب( با 

 ºC 20 6-5در 

 ºC 30 3-2در 
  های مکانرکی ویژگی

 DIN 53455 2N/mm 30 - 20استحکام مکانرکی 

  DIN 53454 2N/mm 160- 150استحکام میشی 

 

 عیر نگهداری: 

در صورت نگهداری در جای من  و بیدو  ییخ زدگیی در بسیته 

 سال  1اصلی مود  تقریبًا بندی 

 

 سالمت و ایینی: 

قبل از حیل یا استفاده از محصول برگه مشخصات ایینی مواد 

(MSDS .را مطالعه کنرد ) 

 

 نکته مهر: 

اطالعات باال بر اساس آمرین سطح توسعه و تکنولوژی کیابردی 

ما است. با توجه به تعدد عوامل تأثررگیذار مختلیف  ایین 

 -های فنی مکتوب یا غررمکتوبدیگر توصرهو هیچنرن  -اطالعات

کننده باید به عنوا  تذکرات غرراجباری تلقی شیوند. مصیرف

های عیلکردی  که شیامل در هر مورد ماص موظف است که آزمو 



شییود  را در اهییداف محصییول بییوده امییا بییه آ  محییدود نیی

 ای غررمشخص از نیونه اجرا کند. ناحره

 

 

 

 

 


