
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

محصوالت دو جزئی شدیدًا مایع  AKEMI  1000پرکننده مرمر شفاف 

های پلی استر غیراشباع محلوو  یا گرید چاقو بر پایه رزین

 های این محصو  عبارتند از:در استایرن هستند. ویژگی

 های مختلفدامنه گسترده کاربردها به دلیل حالت -

 دقیقه(  20 - 60سخت شدن سریع ) -

 دهی عالی قابلیت صیقل -

های طبیعوی هچننوین در چسبندگی بسویار وووب بوه سون  -

؛ در صوورت قورار گورفتن کو  در ºC 70-60دماهای باال )

 (  ºC 110-100معرض کشش: 

 های معدنی. مقاوم به آب، نفت، . روغن -

 ی استفاده:زمینه

صنعت پردازش سون  بورای عچدتًا در  1000پرکننده مرمر شفاف 

با محصوالت های طبیعی های طبیعی، تقویت قطعه سن اتصا  سن 

های ورد گذاری( و تشکیل مواد سنگی با سن الیاف شیشه )الیه

  شود.شده و شن استفاده می

 دستورالعچل استفاده: 

سطحی که باید اصالح شود باید تچیز، کامالً وشو  و زبور  .1

 شده باشد. 

یا عصاره رنو   AKEMIاستر یرهای رن  پلیبا افزودن وچ .2

 توان آن را رنو  کورد.% می5تا نهایت  AKEMIپلی استر 

و پرکنوده مرمور شوفاف  AKEMI 1000پرکننده مرمر شفاف 

توان بوا موایع افوافی شوفاف را می L 1000 AKEMIویژه 

  در هر نسبتی رقیق کرد. AKEMI 1000پرکننده مرمر 

3. g 4-1 بووه  یووری سووفید راوچ کنندهگوورم از سووختg 100 

از وچیور کوه از لولوه  cm 5-4) افافه کنیودپرکننده 

 . است( g 1بیرون بیاید معاد  با 

بسته بوه نووع  هر دو جزء را کامالً با ه  مخلوط کنید. .4

دقیقه از این مخلوط اسوتفاده  16تا  3توان می محصو ،

 (. ºC 20کرد )



تووان می دقیقه )بسته به نوع محصوو ( 60تا  20بعد از  .5

د )سایش، سوراخ کار انجام دا های اصالح شدهبخشبر روی 

 .کردن و فرز کردن(

فرآیند سخت شدن توسط گرما تسریع شده و با سرما کنود  .6

 شود. می

تچیوز  AKEMIکننوده نیتورو توان بوا رقیقابزار را می .7

 کرد. 

 نکات ویژه: 

اسوتفاده  AKEMIها از چسو  موایع برای محافظت از دست -

 کنید. 
% چسوبندگی را کواهش 4های سخت کننوده بیشوتر از نسبت -

 کنند.داده و وش  شدن سطح را بد می
 ºC% و دماهای پایین )زیر 1کننده کچتر از های سختنسبت -

  .اندازد( تا حد زیادی وش  شدن را به تأویر می5
<( mm 1های اتصا  باید تا حد مچکن نواز  باشود )الیه -

%( ایجاد شده به دلیول 5-8به دلیل جچع شدگی )تقریبًا 

تولید گرما حوین فرآینود  پذیری باالی پرکننده وواکنش

 سخت شدن. 
چسبندگی متوسط به مواد ساوتاری بازی و تازه )ماننود  -

 بتن، آجرهای بتنی(. 
 پرکننده سخت شده تچایل به زرد شدن دارد. -
وسویله حوال  از  توان بهسخت شده را دیگر نچی پرکننده -

بین برد. این کار تنها به صورت مکانیکی یا با اعچا  

 ( مچکن است.ºC 200 <دماهای باالتر )

کننوده بوه درسوتی کوار کورده باشود، در صورتی که پر -

 پرکننده سخت شده دیگر برای سالمتی وطری ندارد.

 

 مشخصات فنی

 زرد عسلی رن  :

  3g/cm 15/1 - 05/1تقریبًا  دانسیته
  حالت 

  حالت ویسکوز متعد  شفاف

حالت ویسکوزیته پایین بورای   مایع افافی شفاف

 اتصا  قطعات

حالووت گریوود چوواقو بوورای   Lشفاف ویژه 

 کاربردهای عچودی



  زمان کار کردن )دقیقه( 

مووووایع  شفاف ºC 20الف( در 

 افافی

 Lویژه 

 B 14-12 11-9 10-8کننده  سخت 1%

 B 8-6 9-7 6-5کننده سخت 2%

 B 6-5 6-5 5-4کننده سخت 3%

 B 5-4 5-4 4-3کننده  سخت 4%

 % سخت کننده 2ب( با 
 

   

 ºC 10 16-13 14-12 14-12در 

 ºC 20 8-6 9-7 6-5در 

 ºC 30 5-4 5-4 4-3در 
  های مکانیکی ویژگی

 DIN 53455 2N/mm 50 - 40استحکام مکانیکی 

  DIN 53452 2N/mm 110 - 100استحکام وچشی 

 

 عچر نگهداری: 

در صورت نگهداری در جای ون  و بودون یوز زدگوی در بسوته 

 سا   1بندی اصلی وود، تقریبًا 

 

 سالمت و ایچنی: 

قبل از حچل یا استفاده از محصو  برگه مشخصات ایچنی مواد 

(MSDS .را مطالعه کنید ) 

 

 نکته مه : 

اطالعات باال بر اساس آورین سطح توسعه و تکنولوژی کوابردی 

ما است. با توجه به تعدد عوامل تأثیرگوذار مختلوف، ایون 

 -های فنی مکتوب یا غیرمکتوبو هچننین دیگر توصیه -اطالعات

کننده باید به عنوان تذکرات غیراجباری تلقی شووند. مصورف

ردی، که شوامل های عچلکدر هر مورد واص موظف است که آزمون

شووود، را در اهووداف محصووو  بوووده امووا بووه آن محوودود نچی

 ای غیرمشخص از نچونه اجرا کند. ناحیه

 



 

 

 

 

 

 


