
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

محصددد دت جو ی  دددی  Thixo AKEMI 1000های مرمدددر پرکننددد  

های پلی استر غیراشباع محل ل جر خمیرمانن ی بر پایه رزین

هدای استایرن و حاوی ع امل پرکنن   معد نی هتدتن و ویژگی

 این محص ل عبارتن  از:

بده ای ندر،  ویژگی کارکرجن خ ب به جلیل ساختار خامه -

 ویژ  بر روی سط ح عم جی

 خشک ش ن سطحی سریع و عالی  -

 جقیقه(  15-30سخت ش ن سریع ) -

های کارکرجی خ ب )سدایی ن  فدرز کدرجن  سد را  ویژگی -

 کرجن( 

 جهی عالی قابلیت صیقل -

های طبیعی حتدی جر جماهدای چتبن گی بتیار خ ب به سنگ -

؛ جر ص رت قرار گدرفتن جریه سانتی گراج  70-80بادتر )

  (جریه سانتی گراج 100-110: کم جر معرض کشش

 های مع نیو روغن مقاو، به آب  نفت  -

 ی استفاج :زمینه

عم تًا جر صنعت پدرجاز  سدنگ  Thixo AKEMI 1000پرکنن   مرمر 

های طبیعدی و مصدن عی اسدتفاج  برای پرکرجن و اتصال سدنگ

هم زجن و پخدش کدرجن ندر، و می ش جو این محص ل به هنگا، 

رکرجن ن احی ب رگتر بر روی ای ش    و به این ترتیب پخامه

سط ح افقی و به ویژ  عم جی بتیار راحدت اسدتو سدخت شد ن 

 کن و سریع سطح امکان پرجاز  مج ج ب ون مشکل را فراهم می

 جست رالعمل استفاج : 

سطحی که بای  اصالح ش ج بای  تمی   کامالً خشدک و زبدر  .1

 ش   باش و 

ار  رندگ یا عص AKEMIاستر با اف وجن خمیرهای رنگ پلی .2

ت ان آن را رندگ کدرجو % می5تا نهایت  AKEMIپلی استر 

 AKEMI 1000با اف وجن مایع اضافه شفاف پرکنن   مرمدر 

 ت ان آن را رقیق کرجومی



 رزیدن g 100را بده  سدفی  کنن  گر، از خمیر سدخت 4-1 .3

از خمیر که از ل لده خدارش شد ج  cm 5-4اضافه کنی  )

 است(و  g 1معاجل با 

تدا  3تد ان  ء را کامالً با هم مخل ط کنی و میهر جو ی .4

 (و درجه سانتی گراد20 جقیقه از این مخل ط استفاج  کرج ) 10

های اصالح ش   کدار ت ان بر روی بخشمی 20تا  10بع  از  .5

 وفرز کرجن(انجا، جاج )سایش  س را  کرجن و 

فرآین  سخت ش ن ت سط گرما تتریع ش   و با سرما کند   .6

 ش جو می

تمید   AKEMIکنند   نیتدرو ت ان بدا رقیقاب ار را می .7

 کرجو 

 نکات ویژ : 

اسدتفاج   AKEMIها از چتدب مدایع برای محافظت از جست -

 کنی و 
% چتدبن گی را کداهش 4های سخت کنند   بیشدتر از نتبت -

 کنن وجاج  و خشک ش ن سطح را ب  می
 ºC% و جماهای پایین )زیر 1کنن   کمتر از های سختنتبت -

 ان ازجو( تا ح  زیاجی خشک ش ن را به تأخیر می5
<( mm 2های اتصال بای  تا ح  ممکن نداز  باشد  )دیه -

%( ایجاج ش   به جلیدل 2-3به جلیل یمع ش گی )تقریبًا 

ت لی  گرما حدین فرآیند   پذیری بادی پرکنن   وواکنش

 سخت ش نو 
هدای پرکنند   یدا م لتدازی به هنگا، پدر کدرجن حفر  -

کنن   کم اسدتفاج  ها تا ح  ممکن از سختها و لبهگ شه

 کنی و 
مقاومت ناپای ار اتصادتی که به طد ر مکدرر جر معدرض  -

 زجگی هتتن و رط بت و یخ
چتبن گی مت سط به م اج ساختاری بازی و تاز  )مانند   -

 بتن  آیرهای بتنی(و 
  پرکنن   سخت ش   تمایل کمی به زرجی جارجو  -
ت ان به وسدیله حدالل از جیگر نمیسخت ش   را  پرکنن   -

بین برجو این کار تنها به ص رت مکانیکی یا با اعمال 

 ممکن استو (<جریه سانتی گراج 200جماهای بادتر )

کنند   بده جرسدتی کدار کدرج  باشد   جر ص رتی که پر -

 پرکنن   سخت ش   جیگر برای سالمتی خطری ن ارجو

 



 مشخصات فنی

سددفی   سددیا   پدداگلیرین   رنگ :

پدداگلیرین  تیددر   روشددن  

پاگلیرین  به ش ت تیر   زرج 

ی را  روشدن ید را  سداختار 

ای روشن تراورتین روشن  قه  

سدداختار یدد را  ط سددی تیددر  

 ساختار ایمپاد

  3g/cm 75/1 - 70/1تقریبًا  جانتیته
  زمان کار کرجن

 8-10 کنن   سخت ºC 20 1%الف( جر 

 5-6 کنن   سخت 2%

 4-5 کنن   سخت 3%

 3-4 کنن   سخت 4%

 ºC 10 12-10جر  کنن  % سخت2ب( با 

 ºC 20 6-5جر 

 ºC 30 3-2جر 
 

 عمر نگه اری: 

جر ص رت نگه اری جر یای خنک و بد ون یدخ زجگدی جر بتدته 

 سال  1بن ی اصلی خ ج  تقریبًا 

 

 سالمت و ایمنی: 

قبل از حمل یا استفاج  از محص ل برگه مشخصات ایمنی م اج 

(MSDS را مطالعه کنی و ) 

 

 نکته مهم: 

اطالعات باد بر اساس آخرین سطح ت سعه و تکن ل ژی کدابرجی 

ما استو با ت یه به تع ج ع امل تأثیرگدذار مختلدف  ایدن 

 -های فنی مکت ب یا غیرمکت بو همچنین جیگر ت صیه -اطالعات

کنن   بای  به عن ان تذکرات غیرایباری تلقی شد ن و مصدرف

های عملکرجی  که شدامل م رج خاص م ظف است که آزم ن جر هر

شدد ج  را جر اهدد اف محصدد ل بدد ج  امددا بدده آن محدد وج نمی

 ای غیرمشخص از نم نه ایرا کن و ناحیه



 

 

 

 

 

 


