
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

کننده آمین اصالح شده است که یک سیستم دو جزئی رزین اپوکسی، با یک سخت AKEPOX 1006جامد 

 های منحصر به فرد این محصول عبارتند از:شود. ویژگیبرای تقویت توده استفاده می

 زمان کارکردن باال -

 توان به راحتی پر شود.غلظت ژل مانند که بنابراین می -

 های طبیعی و سبکشفاف در مقابل نور، مناسب برای سنگ -

 بدون حالل -

 مقاوم در مقابل آب و هوا -

 ویژگی سایش خوری و صیقل پذیری مناسب -

 دهد. وری را افزایش میبازده و بهره -

)موسسهه پیگهریری از  Berufgenossenschaft der Bauwirtschaftبندی با توجه به دسته -

  GISCODE :RE 01تمانی آلمان(: تصادفات و بیمه صنایع ساخ

 

 ی استفاده:زمینه

های الیاف شیگه برای تقویت تهوده آجرههای عمدتاً در صنعت سنگ همراه با پارچه AKEPOX 1006جامد 

ها و نوارهای ایجادشده از سنگ طبیعی، سهیمان و سهنگ بنهای ها در بتنشکننده و نیز برای پر کردن حفره

حصول سخت شده در تماس با نور فرابنفش یا حرارت، تمایهل بسهیار کمهی بهه شود. مساختمان استفاده می

 زرد شدن نگان می دهد. 

 دستورالعمل استفاده: 

 که باید اصالح شود، باید تمیز و خگک باشد.سطحی   .1

و  g 100کامالً مخلوط کرد )مهالالً  Bرا باید با یک قسمت وزنی از جزء  Aچهار قسمت وزنی از جزء  .2

g 25 ) 

 یا جوهر سنگ استفاده کرد. AKEPOXهای رنگ توان از عصارهدر صورت نیاز می .3

کن نهرم بهر ساعت قابل استفاده باقی مانده و با یک پخش 5-8برای حدود  ºC 20مخلوط در دمای  .4

 شود. روی کل سطح اعمال می



گ طبیعهی ههای سهنروز در دمای اتها  سهاییده و صهیقل داد. بتن 2توان بعد از حدود سطح را می .5

 آن را سرد کرد. صیقل داده و سپس ºC 50ساعت در دمای  7توان بعد از گرم شده را میپیش

 بار باشد. 5/1تا  1های در حال سایش یا صیقل باید حداکالر فگار تماس بخش .6

 تمیز کرد. AKEMIکننده جهانی توان با رقیقابزارها را می .7

 کند.آن را کند میگرما فرآیند سخت شدن را تسریع کرده و سرما  .8

 قبل از دور انداختن ظرف، آن را کامالً تخلیه کنید. .9

 

 نکات ویژه: 

های اختالط به دست آورد؛ چسب یها توان با نسبتهای مکانیکی و شیمیایی بهینه را تنها میویژگی -

 کننده را دارد. سخت کننده اضافی اثر یک نرم

وجود، کمتر یا بیگهتر شهود؛ عمیهق شهدن رنگ سطح اصالح شده ممکن است بسته به نوع سنگ م -

کنیم کهه بهر روی یهک تر باشد. بنابراین، پیگنهاد میی شکاف ممکن است قابل توجهرنگ در ناحیه

 تکه نمونه آن را تست کنید.

 این محصول به عنوان یک الیه سطحی یا درزگیر مناسب نیست. -

 مجزا استفاده کنید.های شوند از لولههای خود خارج میاز ظرف Bو  Aوقتی جزء  -

 توان از آن استفاده کرد.اگر رزین در حال سخت شدن یا ژل شدن باشد، دیرر نمی -

های ساییدنی یا صهیقلی کیفیهت بهاال بهه دسهت توان با استفاده از بخشها را تنها میبهترین سطح -

 آورد.

 شود. استفاده کرد، چرا که به خوبی سخت نمی ºC 15محصول را نباید در دمای زیر  -

توان به وسیله حالل از بین برد. این کار تنها به صورت مکانیکی یها بها رزین سخت شده را دیرر نمی -

 ( ممکن است.ºC 200 <اعمال دماهای باالتر )

اگر رزین به خوبی کار کرده باشد، بعد از تکمیل فرآین سخت شهدن، ههیض ضهرری بهرای سهالمتی  -

 نخواهد داشت. 

 

 

 



 مگخصات فنی

 شیری شفاف رنگ 

  A :3g/cm 17/1جزء  دانسیته

 B :3g/cm 94/0جزء 

  زمان کار کردن

 ساعت g 125: ºC 15 12- 7الف( در دماهای مختلف و مقدار 

ºC 20 8- 5 ساعت 

ºC 30 4- 5/2 ساعت 

ºC 40 2- 1 ساعت 

تا  های سنری کههای سخت شدن برای بتنب( زمان

 اند:دمای داده شده گرم شده

ºC 20  ًساعت 48تقریبا 

ºC 30  ًساعت 24تقریبا 

ºC 40 14- 12 ساعت 

ºC 50 8- 6 ساعت 

ºC 60 4- 3 ساعت 

 

 انبارداری:

 سال 2بندی اصلی در جای خنک بدون یخ زدگی، تقریباً در صورت نرهداری در بسته

 سالمت و ایمنی: 

 ( را مطالعه کنید. MSDSاز محصول برگه مگخصات ایمنی مواد ) قبل از حمل یا استفاده

 نکته مهم: 

اطالعات باال بر اساس آخرین سطح توسعه و تکنولوژی کابردی ما است. با توجه بهه تعهدد عوامهل ترثیرگهذار 

بایهد بهه عنهوان تهذکرات  -های فنی مکتهوب یها غیرمکتهوبو همچنین دیرر توصیه -مختلف، این اطالعات

ردی، کهه شهامل ههای عملکهکننده در هر مورد خاص موظف است کهه آزمونغیراجباری تلقی شوند. مصرف

 ای غیرمگخص از نمونه اجرا کند. شود، را در ناحیهاهداف محصول بوده اما به آن محدود نمی

 

 

 


