
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

ها  یک پرایمر تک جزئی بررا  یریکین   AP 70  AKEMIپرایمر 

AKEMI  .برا  بهب د چسبندگی ایت 

 

   ایتفاده:زمینه

برا  آیتر زد  اطراف اتصراتت پریا از  AP 70  AKEMIپرایمر 

متخکخل، جاذب، معدنی  بر رو  یط ح AKEMIها  اعمال ییکین  

مانند بتن، دوغاب کاشی، مالت یا یرط ح یررامینی ایرتفاده 

ش د که به ط ر پی یته در معرر  شررایم مرطر بی ماننرد می

 ها  مخاز  تحت فشار هستند.  ایتخرها  شنا، ی نا یا یازه

 دیت رالعمل ایتفاده: 

ن احی تمایی باید خشک، تمیز و عار  از گرد و غبار و  .1

 اشد. گریس ب

این ماده را با یک برر  برر رو  یرط ح تمیرز و خشرک  .2

 اعمال کنید.

از یط ح اصالح شرده در ماابرل رط برت و گررد و غبرار  .3

 محافظت کنید. 

تر ا  درزگیرر دقیاره، می 60بعد از مردت زمرا  حردود .4

 ییکین   را اعمال کرد. 

 ننات ویژه: 

به منظ ر پیشگیر  از ایجاد لنه، پرایمرر را برر رو   -

 قابل دید  اعمال نننید.  ن احی
به یط ح فکرز  یرا لعرابی ماننرد  AP 70  AKEMIپرایمر  -

 چسبند. ها یا میناها نمیکاشی
تمیرز  AKEMIکننرده جهرانی ت ا  برا رقی ابزار را می -

 کرد. 
برا  دفع منایب ضرایعات بایرد فررف را کرامالل تخکیره  -

 کنید. 
 

 انباردار : 

 ماه  12در جا  خنک 



 : یالمت و ایمنی

قبل از حمل یا ایتفاده از محص ل برگه مشخصات ایمنی م اد 

(MSDS .را مطالعه کنید ) 

 ننته مهم: 

اطالعات بات بر ایا  آخرین یطح ت یعه و تنن ل ژ  کرابرد  

ما ایت. با ت جه به تعدد ع امل تأثیرگراار مختکر ، ایرن 

 -ها  فنی منت ب یا غیرمنت بو همچنین دیگر ت صیه -اطالعات

کننده ید به عن ا  تاکرات غیراجبار  تکای شر ند. مصررفبا

ها  عمکنرد ، که شرامل در هر م رد خاص م ف  ایت که آزم  

شرر د، را در اهررداف محصرر ل برر ده امررا برره آ  محرردود نمی

 ا  غیرمشخص از نم نه اجرا کند. ناحیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


