برگه اطالعات فنی
ویژگی ها:
پرکننده مرمر شفاف  AKEMI 1000یا شفاف ویژه  Lمحصوالتت وو
ً مایع یا ژل مانند بر پایه رزینهای پلی اسورر
جزئی شدیدا
غیراشباع پایدارشوده بوا  UVمحلوالل ور اسورایره هنورند
ویژگیهای این محصالل عبارتند از:
-

وامنه گنرروه کاربروها به ولیل حالتهای مخرلف
والو نداشوره و بوه ایون ترتیو بورای
هیچ رنگی از خو
سنگهای طبیعی بلالری و شفاف و روشن مناس است
به ولیل سخت شده آهنره و تنش کم آسوی های بزرگرور
گالشهها و لبهها نیز میتالانند پر شالند
قابلیت صیقلوهی عالی
چنبندگی بنیار خالب به سنگهای طبیعی
روغنهای معدنی
مقاوم به آب نفت

زمینهی اسرفاوه:
ً ور صنعت پروازش سونگ بورای
پرکننده مرمر شفاف AKEMIعمدتا
پرکروه و اتصال سنگهای طبیعی بلالری شفاف سفید یا روشون
اسوورفاوه میشووالو ماننوود تاسووالا کووارارا اونووی
پالیناندرو اسررومالز یا مالاو مشابه به ولیل ظاهر مایع
شفاف و بدوه رنگ اتصال شفافی میتالاند ساخره شوالو کوه
ساخرار برجنره سنگ را حفظ میکند با افزووه مقاویر کموی
از خمیر رنگ پلی اسرر  AKEMIیا عصارههای رنوگ پلوی اسورر
 AKEMIبه پرکننده مرمر شفاف مخصوال  Lمیتوالاه گالشوهها و
ور را پ ور ک ورو
وای بزرگرو
وا حفرههو
ورو یو
ودل کو
وهها را مو
لبو
وه سونگها یوا
بنابراین میتالاه به ظواهری بنویار شوبیه بو
ً نامرئی هنرند به هنگام
اتصاتتی وست پیدا کرو که تقریبا
کار کروه با سنگهای طبیعی بلالری پیشنهاو میشالو که برخوی
مالاو گراناللی فشروه شده را ور پرکننوده مخ لال کورو توا
ساخرار بلالری سنگ را تقلید کرو
وسرالرالعمل اسرفاوه:
 .1سطحی که باید اصالح شالو باید تمیز
شده باشد

کامالً خشو

و زبور

.2

.3
.4
.5

.6
.7

با افزووه خمیرهای رنگ پلیاسرر  AKEMIیا عصاره رنوگ
پلی اسرر  AKEMIتا نهایت  %5میتالاه آه را رنوگ کورو
با افزووه رقیقکننوده  Sتوا  %8میتوالاه آه را رقیوق
کرو
 2-1 gگرم از سختکننده مایع  70-35( Bقطره) بوه 100 g
پرکننده اضافه کنید
هر وو جزء را کامالً با هم مخلال کنید میتالاه  12توا
 24وقیقه از این مخلال اسرفاوه کرو ()20 ºC
بعد از حدوو  6تا  8ساعت میتالاه بخشهای اصالح شده را
ووباره ور معرض کرنش قرار واو بعد از حدوو  12ساعت
میتالاه بر روی آنها کوار اناوام واو (سوایش سوالرا
کروه و فرز کروه) یا آنها را جاباا کرو
فرآیند سخت شده تالسط گرما تنریع شده و با سرما کنود
میشالو
ابزار را میتالاه بوا رقیقکننوده نیرورو  AKEMIتمیوز
کرو

ن ات ویژه:
-

-

-

موایع  AKEMIاسورفاوه

برای محافظت از وستها از چنو
کنید
محصالتت شفاف فقط با سختکننده  Bسخت میشالند
ننبتهای سخت کننده بیشرر از  %2منار به تغییور رنوگ
با شدت کم یا زیاو میشالو ننبتهای سختکننده کمرر از
 1%و وماهای پایین تا حد زیاوی خش شده را به تأخیر
میاندازو
تأثیر وائمی حرارت ( )50 ºCمنار به تغییر رنگ شوده و
ویژگیهای اتصال را کاهش میوهد
مقاومت ناپایدار اتصاتتی که به طوالر م ورر ور معورض
رطالبت و یخزوگی هنرند
چنبندگی مرالسط به مالاو ساخراری بازی و تازه (ماننود
برن آجرهای برنی)
پرکننده سخت شده را ویگر نمیتالاه به وسویله حوالل از
بین برو این کار تنها به صالرت م انی ی یا با اعمال
وماهای باتتر ( )> 200 ºCمم ن است
ور صالرتی که پرکننوده بوه ورسوری کوار کوروه باشود
پرکننده سخت شده ویگر برای سالمری خطری ندارو

مشخصات فنی
رنگ :

واننیره
حالت
شفاف آب مانند
به شفافی آب مخصال L
زماه کار کروه (وقیقه)
الف) ور 20 ºC

ب) با  %1/5سختکننده

ویژگیهای م انی ی
اسرح ام م انی ی DIN 53455
اسرح ام خمشی DIN 53452

بدوه رنگ و شفاف (به شوفافی
آب)
شیری تیوره بودوه رنوگ (بوه
شفافی آب )L-Sp
ً 1/12 - 1/18 g/cm3
تقریبا
مایع
ژل مانند
 1%سووختکننده 24-20
B
20-16
1%/5
سختکننده B
 2%سووختکننده 16-12
B
40-35
ور 10 ºC
20-16
ور 20 ºC
10-7
ور 30 ºC
2

50 N/mm
80 N/mm2

عمر نگهداری:
ور صالرت نگهداری ور جای خن
ً  1سال
بندی اصلی خالو تقریبا

و بودوه یوخ زوگوی ور بنوره

سالمت و ایمنی:
قبل از حمل یا اسرفاوه از محصالل برگه مشخصات ایمنی مالاو
( )MSDSرا مطالعه کنید

ن ره مهم:
اطالعات بات بر اساا آخرین سطح تالسعه و ت ناللالژی کوابروی
ما است با تالجه به تعدو عالامل تأثیرگواار مخرلوف ایون

اطالعات -و همچنین ویگر تالصیههای فنی م رالب یا غیرم رالب-
باید به عنالاه تاکرات غیراجباری تلقی شوالند مصورفکننده
ور هر مالرو خا مالظف است که آزمالههای عمل روی که شوامل
والو را ور
ودوو نمیشو
وه آه محو
وا بو
والوه امو
والل بو
وداف محصو
اهو
ناحیهای غیرمشخص از نمالنه اجرا کند

