
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

AKEPOX 2000    کننده یک چسب مایع دو جزئی بدون حالل بر پایه رزین اپوکسیی و ایامی ییک  ی

 های این محصول عبارتند از:آمین اصالح اده ا  . ویژگیپلی

 ی اتصال. های کم در الیهادن و در نتیجه تنشجمع ادگی بسیار کم حین فرآیند     -

 ادت مقاوم در برابر آب و هوا. اتصاالت به -

 های م صوص رنگ کردن. رنگیا  ایه AKEPOXپذیری آ ان با خمیرهای رنگ رنگ -

، و ºC 70-60ای که تح  وزن هستند حیدود های اتصال یافتهپایداری حرارتی خوب: برای قسم  -

 . ºC 110-100ای که در معرض وزن نیستند، حدود های اتصال یافتهبرای ب ش

 ی اتصالاری ابعادی خوب در الیهپاید -

 تمایی کم به خستگی -

 که به این ترتیب این چسب برای اتصال  یمان بسیار منا ب ا  خوب، بسیار پایداری بازی  -

از آنجایی که یک محصول بدون حالل ا  ، برای اتصال مواد نفوذناپذیر در مقابی گار بسیار منا ب  -

 ا  .

 بار منا ب ا   های  اختمانی حامیبرای اتصال ب ش -

 های  اندویچیی ب شای عالی برای تهیهیک رزین ورقه -

 ویژگی عایق الکتریکی خوب -

 های کمی مرطوب چسبندگی خوب به  نگ -

 (ABSا تایرن منبسط، اتصال مواد حساس به حالل )مانند پلیمنا ب برای  -

 آن وجود ندارد. اودف و به این ترتیب مشکلی در انبارداری و فرآینداین محصول بلوری نمی -

)مو سه پیشیگیری از  Berufgenossenschaft der Bauwirtschaftد ته بندی با توجه به  -

 GISCODE :RE 01تصادفات و بیمه صنایع  اختمانی آلمان(: 

 ی ا تفاده:زمینه

AKEPOX 2000  هاص های طبیعیی )مرمیر، گرانیی (،  ینگاتصیال  ینگ عمدتاً در صنع   نگ بیرای

امکیان ایجیاد  بیه دلییی چسیبناکی پیایین، اود.ا تفاده می مصنوعی یا مواد  اختمانی ) یمان، موزائیک(

ای انجام دارد. مواد توان کارهای الیهای نیز میهای ایشهاتصاالت بسیار نازک نیز وجود دارد. همراه با پارچه

، پلی کربنیات(، کاذیذ، چیوب، ایشیه و ABSا تایرن،    ، پلی ا تر، پلی PVCها ) تیکدیگر مانند پال



ی مهند ی مکانییک و توان به هم اتصال داد. این محصول همچنین در زمینهبسیاری از مواد دیگر را نیز می

برگالس و در ها( بیرای تولیید محصیوالت پال یتیک فیایها، قایقکارهای بدنه )و ایی نقلیه موتوری، کاروان

ها( های موتوری، مبیدلپیچها،  یمپیچگری یا درزگیری اجزای الکتریکی ) یمصنع  الکتریکی برای ری ته

پروپیلن(،  یلیکون، فلوئورو هیدروکربن )تفلیون(، ها )پلی اتیلن، پلیاود. موادی مانند پلی الفینا تفاده می

PVC  ،منعطفPU  توان با نمیمنعطف، بیوتیی رابر و فلزات راAKEPOX 2000  .به هم متصی کرد 

 د تورالعمی ا تفاده: 

  اوند را کامالً پاک کرده و تا حدی آنها را زبر کنید. طوحی که باید اتصال داده  .1

کیامالً م لیو   Bاز جیزء یا حجمی را باید با یک قسم  وزنی  Aاز جزء  یا حجمی قسم  وزنی دو .2

 ه د   بیاید.یک رنگ یکنواخ  بتا زمانی که  کرد

یا جوهر  نگ ا یتفاده کیرد  AKEPOXهای رنگ توان برای رنگ کردن از عصارهدر صورت نیاز می .3

 %(. 5)بیشینه مقدار 

( ºC 20 یاع  ) 6-8بعید از  مانید.میقابی ا تفاده باقی  (ºC 20) دقیقه 4-8برای حدود  م لو  .4

توان دوباره می (ºC 20 اع  ) 12-16جا کرد، بعد از تقریباً های متصی اده را جابهتوان ب شمی

 ( ا  . ºC 20روز ) 7آنها را پردازش کرد. بیشترین پایداری بعد از 

 تمیز کرد. AKEMIکننده جهانی توان با رقیقابزارها را می .5

 کند.را کند می گرما فرآیند     ادن را تسریع کرده و  رما آن .6

 قبی از دور انداختن ظرف، آن را کامالً ت لیه کنید. .7

 

 نکات ویژه: 

بیه د ی  آورد   دقییق های اخیتال توان با نسب های مکانیکی و ایمیایی بهینه را تنها میویژگی -

 کننده را دارد. چسب یا     کننده اضافی اثر یک نرم

 های مجزا ا تفاده کنید.د از لولهاونهای خود خارج میاز ظرف Bو  Aوقتی جزء  -

 توان از آن ا تفاده کرد.اگر رزین ذلیظ اده یا در حال ژل ادن ا  ، دیگر نمی -

 اود. ا تفاده کرد، چرا که به خوبی     نمی ºC 10محصول را نباید در دمای زیر  -

ها ییا چسب     اده در معرض نور خوراید تمایی به زرد ادن دارد و بنیابراین بیرای پرایدگی -

 اتصاالت مش ص بر روی  طوح  فید یا رنگ روان منا ب نیس . 



توان به و یله حالل از بین برد. این کار تنها به صورت مکانیکی ییا بیا رزین     اده را دیگر نمی -

 ( ممکن ا  .ºC 200 <اعمال دماهای باالتر )

اگر رزین به خوبی کار کرده بااد، بعد از تکمیی فرآین     ایدن، هییچ ضیرری بیرای  یالمتی  -

 ن واهد داا . 

 

 مش صات فنی

 رنگ: زرد کمAجزء  رنگ . 1

 : زرد عسلیBجزء 

  A :3g/cm 15/1جزء  دانسیته. 2

 B :3g/cm 06/1جزء 

  زمان کار کردن. 3

 دقیقه ºC 10 70- 60در  Bجزء  A  +g 50از جزء  g 100الف( م لوطی 

 دقیقه ºC 20 30- 20در 

 دقیقه ºC 30 15- 10در 

 دقیقه  ºC 40 10- 5در 

 A +g 10ترکیییب  g 20 و مقادیر م تلف: ºC 20ب( در 

  Bترکیب 

 دقیقه 45-35

g 50  ترکیییبA +g 25 

 Bترکیب 

 دقیقه 35-25

g 100  ترکیییییبA +g 

 Bترکیب  50

 دقیقه 20 -30

g 300  ترکیییییبA +g 

 Bترکیب  150

 دقیقه 15 -25

( یک الییه shore D. فرآیند     ادن )  تی 4

mm 2  درºC 20 : 

 

  اع  24  اع  8  اع  7  اع  6  اع  5  اع  4  اع  3

-- 22 30 53 64 75 83 

  . خواص مکانیکی: 5

 DIN 53452 : 2N/mm 100-110ا تحکام خمشی 

 DIN 53455 : 2N/mm 50-60ا تحکام کششی 

 E 2N/mm 3000-3500مدول 



  مقاوم  ایمیایی

 < DIN 53495:  %5/0جذب آب 

 پایدار %: 10محلول  دیم کلراید 

 پایدار آب نمک

 پایدار % 10آمونیوم 

 پایدار %10آب قلیا 

 پایدار % 10ا ید هیدروکلریک 

 پایدار مشرو   %ز10ا ید ا تیک 

 مشرو پایدار  % 10ا ید فرمیک 

 پایدار بنزین

 پایدار روذن دیزل

 پایدار کنندهروذن نرم

 

 انبارداری:

  ال 2، تقریباً بندی اصلی در جای خنکری در بستهدر صورت نگهدا

  الم  و ایمنی: 

 ( را مطالعه کنید. MSDSقبی از حمی یا ا تفاده از محصول برگه مش صات ایمنی مواد )

 نکته مهم: 

اطالعات باال بر ا اس آخرین  طح تو عه و تکنولوژی کابردی ما ا  . با توجه بیه تعیدد عوامیی ترثیرگیذار 

بایید بیه عنیوان تیذکرات  -های فنی مکتیوب ییا ذیرمکتیوبو همچنین دیگر توصیه -م تلف، این اطالعات

ردی، کیه ایامی هیای عملکیکننده در هر مورد خاص موظف ا   کیه آزمونذیراجباری تلقی اوند. مصرف

 ای ذیرمش ص از نمونه اجرا کند. اود، را در ناحیهاهداف محصول بوده اما به آن محدود نمی

 

 

 

 

 



 


