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 UVپر کننده 

UV-FILLERS 

 

 

 مشخصات:

 – .میلی متر 5جزئی برای الیه های نازک با ضخامت کمتر از  1محصول  

به سرعت روی سطح خشک می گردد. -  

شنی و رگه ای. قابلیت نفوذ باال به مناطق گلی، -  

.رنگ و چسبندگی در  به دلیل تنوع کاربرد تنوع  -  

ت و خشک شدن وجود دارد.در زیر نور خورشید امکان سف -  

 

العمل استفاده:دستور  

ه بود و نیاز شرگچه و تقویت سنگهای طبیعی متخلخل استفاده می لیش اسلب برای پر کردن خلل و فرج، در خط پو اساسا   UVبتونه های 

 هاردنر ندارد.

و آسان می باشد. سهلهای موجود و متنوع و رنگهای گوناگون ،انتخاب برای همگان  به دلیل درجه غلظت  

ه ایجاد الی دارای افزودنی های مخصوص می باشند که با افزودن پودر هاردنر آکمی امکان پر کردن سوراخهای غاری و UVبتونه های 

 های ضخیم تر را مهیا می نماید.

 

فنی : خصاتمش  

 میلی متر میلیمتر می باشد: 420-365مخصوصی با طول موج  UVت شدن نیاز به منابع نوری فس روندبرای 
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المپ مهتابی) فلورسنت (-1  

وات در سایزهای مختلف. 100تا40  FILIPS TL/10R -  

وات در سایزهای مختلف. 80تا  40  OSRAM UVA- 

منابه نور کانونی ترکیبی از تشعشعات آزاد و یووی.  UV Spots-2 

وات. 300  PILIPS MLU – 

وات. 300  Osram Ultra-Vitalux- 

المپهای هالید فلزی. -3  

Honle Uv Spot 400T- 

ر سفت شدن و تاثیر آنها داستفاده نمایید .بازدهی  UVبهترین بازدهی نوری زمانی صورت می پذیرد که از المپهای هالید فلزی یا کانونی 

 آنها در عمق بهتر از المپهای تیوبی فلورسنت می باشد.

 

 نحوه مصرف:

خشک و عاری از گرد و غبار باشد.،سطح باید تمیز -1  

درصد پودر آکمی هاردنر اضافه نمود. 1تا  0.5رای پر کردن سوراخهای غاری و بزرگ باید مقدار ب -2  

 مالید.کاردک مخصوص پهن کرده و روی موضع برا با  UVمقدار الزم بتونه ی -3

 قرار دهید. UVموضع پر شده را در معرض تابش -4

دقیقه 5تا  2.5الف( تیوبهای فلورسنت به مدت حداقل   

 دقیقه 2.5تا  1کانونی حداقل  UVب(المپهای هالیدی با 

سلبهای پر شده را بعدا می توان سایش و پولیش نمود.ا -5  

 میز نمایید.ت Akemi Nitro-Dilution ابزار آالت را با  -6

 

 رهنمودهای ویژه:

از دستکش محافظ دست آکمی استفاده نمایید.  - 

هاردنر استفاده شود ،قسمت تحتانی الیه خشک نمی شود و نتیجتا  همیشه بوی میلی متر باشند و از پودر  5تر از اگر الیه های بتونه بیش-

چسبندگی نسبتا  ضعیفی دارد و رنگ تمایل به سبز دارد. میرسد،استیرن به مشام   

بر روی سطوح مرطوب چسبندگی کمی دارد. -  

در هنگام سایش منجر به کنده شدن بتونه میشود و رنگ متمایل به  هنتیجدر اگر زمان تابش کافی نباشد ثبات کافی نخواهد داشت که  -

 سبز پیدا خواهد کرد.

در صورت لزوم بصورت مکانیکی و با افزایش  امکان کندن بتونه  توسط حالل میسر نمی باشد.در صورت خشک شدن  -

درجه سانتی گرد می توان آن را جدا نمود. 200درجه حرارت بیش از   

.رائه شده رفتار شود بتونه مورد نظر برای سالمتی مضر نخواهد بودالعملهای ادر صورتی که  مطابق با دستور -   
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منی :اقدامات ای  

www.Akemi.de سایت وب به مراجعه  

 

 اطالعات فنی :

 شفاف :شفاف مایل به زرد UVرنگ:                   بتونه 

 شفاف مایل به زرد. شفاف مخصوص: UVبتونه                           

 سایه)آمبرا(: زرد شفاف مایل به قهوه ای UVبتونه                           

 سایه مخصوص)آمبرا(: زرد شفاف مایل به قهوه ای UVبتونه                           

کعبمگرم بر متر    1.51- 1.13              :   چگالی  

 

 زمان کاری بر حسب دقیقه:

درجه سانتی گراد   :      20الف(بدون پودر هاردنر در   

 در دمای اتاق به صورت نامحدود بدون تابش

:درجه سانتی گراد    20درصد  پودر هاردنر در دمای  1تا  0.5ب(استفاده از   

ساعت بدون تابش 8تقریبا   

 

   طول عمر:

داری در مکان خنک دور از سرما و در صورتی که در ظروف آک درب بسته نگهداری شود.هیک سال در صورت نگ  


