
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

یک سیستم دو جزئی مایع بدون حالل بر پایهه رزیهن اپسیسهی بها   AKEPOX 2005 3+3ایرزین چندالیه

 های این محصسل عبارتند از:آمین اصالح شده است. ویژگییننده پلییک سخت

با استفاده از سنگ تراشهیده یها  3+3برای تسلید مراحل بر طبق روش ای بسیار خسب رزین چندالیه -

 اند. سنگ مصنسعی یه با رزین یا سیمان واینشی به هم متصل شده

 ی ساختمانی از مؤسسه مهندسی سازه آلمان. برای استفاده Z-50-1-323تأییدیه شماره  -

از  MEDD00000J8و  MED :)MEDB00001E3تأییدیه برای استفاده در یاربردهای دریهایی   -

DNV.GL 0098مشخص شماره   بدنه) 

وجهسد  ی اتصهالههای یهم در الیههتنش ،در نتیجه .شدنجمع شدگی بسیار یم حین فرآیند سخت -

 . دارد

 به شدت مقاوم در برابر آب و هسا. -

 . AKEPOXبا خمیرهای رنگ  و مؤثر پذیری آسانرنگ -

  . ºC 70-60پایداری حرارتی خسب: حدود  -

 داردی پایداری ابعادی خسبای ی ورقهالیه -

 تمایل یم به خستگی -

 های مصنسعی بسیار مناسب استمقاومت بسیار خسب به مساد بازی داشته و بنابراین برای سنگ -

 های ساختمانی مناسب استبخش استفاده دربرای  -

 ویژگی عایق الکتریکی خسب -

 های یمی مرطسب چسبندگی خسب به سنگ -

 انبارداری و فرآیند آن وجسد ندارد.و به این ترتیب مشکلی در  شسد،نمی این محصسل بلسری -

 مسسسه پیشهگیری از  Berufgenossenschaft der Bauwirtschaftدسته بندی با تسجه به  -

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

 ی استفاده:زمینه

 هها(ها  تردید یفههبرای تسل GRPهمراه با یک پارچه نتابیده  عمدتاً  AKEPOX 2005 3+3رزین چندالیه 

گری سیمانی یا رزین واینشی استفاده های ریختههای پیچی یا آویز تسلید شده از سنگ تراشیده یا سنگپله

پذیر است. این محصهسل بهرای اتصهال شسد. به دلیل ویسکسزیته پایین آن چسباندن شیارهای نازک امکانمی



منعطف یا بیستیهل رابهر مناسهب  PUنرم،  PVCها  تفلسن(، ها، فلسئسرویربن(، سیلیکسنPE ،PPها  الفینپلی

 نیست. 

های سبک ساخته شده از سهنگ همچنین در تسلید ساندویچ پانل AKEPOX 2005 3+3رزین چندالیه ی 

ها در صهنعت ها و عرشهبه عنسان مساد پسششی برای دهلیزها، دیسارها، رویش PGFهای طبیعی همراه با پانل

 شسد. ه میسازی استفادیشتی

 دستسرالعمل استفاده: 

های فرآیند ماندهتر از همه بدون غبار و باقیتمیز  مهمیامالً شسند باید طسحی یه باید اتصال دادهس  .1

 . یردن و ساییدگی باشند( و تقریباً خشک باشداره

 gو  g 100 مهالالً  یامالً مخلسط یرد Bرا باید با یک قسمت وزنی از جزء  Aدو قسمت وزنی از جزء  .2

مخلسط یهرد  مهالال  Bرا با چهار قسمت حجمی از جزء  A(. متناوباً، هفت قسمت حجمی از جزء 50

ml 175  وml 100.تا زمانی یه مخلسط بدون رگه بسده و به رنگ یکنساختی دست یافت ) 

های رنهگ اسهتفاده یهرد عصاره یا AKEPOXخمیر رنگ  تسان برای رنگ یردن ازدر صسرت نیاز می .3

 %(. 5شینه مقدار  بی

 ماند. ( قابل استفاده باقی میºC 20دقیقه   40-50مخلسط برای حدود  .4

دار پخهش یننهده دندانههبخشی از مخلسط رزین را به اولین تکه سنگ مالیده و آن را بها یهک پخش .5

 ینید. 

( را بهر روی آن گذاشهته و آن را بها یهک 2g/m 900پارچه نتابیده   وزن در هر متر مربهع: حهدود  .6

غلطک چندالیه فشار دهید. سپس، مقدار یافی از رزین منفهی را اعمهال ینیهد تها یهامالً پارچهه را 

 آغشته یند. 

ای آن را از پارچهه نتابیهده غلطهک چندالیهههای هسا باید با اسهتفاده از یهک در صسرت وجسد حباب .7

GRP  .اشباع خارج یرد 

خسرده را بپسشانید تا از لغزیدن آنهها پهیش های چسبم را بر روی آن بگذارید. بخشسپس سنگ دو .8

 از سخت شدن جلسگیری ینید. 

ساعت با روش دیگر اره یرده یا باز هم فرآیند یهرد.  24تسان بعد از تقریباً ای را میهای چندالیهبتن .9

 (. ºC 20آِد  در روز به دست می 7بیشترین استحکام آن بعد از 

 تمیز یرد. AKEMIیننده جهانی تسان با رقیقابزارها را می .10

 یند.گرما فرآیند سخت شدن را تسریع یرده و سرما آن را یند می .11

 شسد. های نتابیده استفاده نمیهای سبک از پارچهدر صسرت یاربرد به عنسان ساندویچ پانل .12



 

 نکات ویژه: 

های اخهتالط دقیهق بهه دسهت آورد  تسان با نسبتهای مکانیکی و شیمیایی بهینه را تنها میویژگی -

 یننده را دارد. چسب یا سخت یننده اضافی اثر یک نرم

 دهند. یردن تا حد زیادی چسبندگی را یاهش میهای ناشی از فرآیند ساییدن یا ارهماندهباقی -

 های مجزا استفاده ینید.شسند از لسلههای خسد خارج میاز ظرف Bو  Aوقتی جزء  -

 تسان از آن استفاده یرد.ر رزین غلیظ شده یا در حال ژل شدن است، دیگر نمیاگ -

 شسد. استفاده یرد، چرا یه به خسبی سخت نمی ºC 10محصسل را نباید در دمای زیر  -

  .چسب سخت شده در معرض نسر خسرشید تمایل به زرد شدن دارد -

این یار تنها به صسرت مکانیکی یها بها  تسان به وسیله حالل از بین برد.رزین سخت شده را دیگر نمی -

 ( ممکن است.ºC 200 <اعمال دماهای باالتر  

اگر رزین به خسبی یار یرده باشد، بعد از تکمیل فرآین سخت شهدن، ههیچ ضهرری بهرای سهالمتی  -

 نخساهد داشت. 

ار های داده شده در تأییدیه باید مسرد مالحظهه قهردر صسرت استفاده در ساخت یشتی، دستسرالعمل -

 گیرند.

 

 مشخصات فنی

 رنگ: زرد یمAجزء  . رنگ 1

 رنگیم: زرد Bجزء 

  A :3g/cm 15/1جزء  . دانسیته2

 B :3g/cm 01/1جزء 

  . زمان یار یردن3

 دقیقه ºC 10 150- 120در  Bجزء  A  +g 50از جزء  g 100الف( مخلسطی 

 دقیقه ºC 20 50- 40در 

 دقیقه ºC 30 25- 20در 

 دقیقه  ºC 40 13- 10در 

 A +g 10ترییههب  g 20 و مقادیر مختلف: ºC 20ب( در 

  Bترییب 

 دقیقه 100-90



g 50  ترییههبA +g 25 

 Bترییب 

 دقیقه 60-50

g 100  ترییههههبA +g 

 Bترییب  50

 دقیقه 40 -50

g 300  ترییههههبA +g 

 Bترییب  150

 دقیقه 30 -40

( یک الیهه shore D. فرآیند سخت شدن  سختی 4

mm 2  درºC 20 : 

 

 ساعت 24 ساعت 9 ساعت 8 ساعت 7 ساعت 6 ساعت 5 ساعت 4

-- -- 8 15 28 41 82 

   . خساص مکانیکی: 5

 DIN 53452 : 2N/mm 100-110استحکام خمشی 

 DIN 53455 : 2N/mm 50-60استحکام یششی 

  مقاومت شیمیایی

 < DIN 53495:  %5/0جذب آب 

 پایدار %: 10محلسل سدیم یلراید 

 پایدار آب نمک

 پایدار % 10آمسنیسم 

 پایدار %10آب قلیا 

 پایدار % 10اسید هیدرویلریک 

 پایدار مشروط  %ز10اسید استیک 

 پایدار مشروط % 10اسید فرمیک 

 پایدار بنزین

 پایدار روغن دیزل

 پایدار ینندهروغن نرم

 

 انبارداری:

 سال 2بندی اصلی در جای خنک، تقریباً نگهداری در بستهدر صسرت 

 سالمت و ایمنی: 

 ( را مطالعه ینید. MSDSقبل از حمل یا استفاده از محصسل برگه مشخصات ایمنی مساد  



 نکته مهم: 

اطالعات باال بر اساس آخرین سطح تسسعه و تکنسلسژی یابردی ما است. با تسجه بهه تعهدد عسامهل تأثیرگهذار 

بایهد بهه عنهسان تهذیرات  -های فنی مکتهسب یها غیرمکتهسبو همچنین دیگر تسصیه -مختلف، این اطالعات

ردی، یهه شهامل ههای عملکهیننده در هر مسرد خاص مسظف است یهه آزمسنغیراجباری تلقی شسند. مصرف

 ای غیرمشخص از نمسنه اجرا یند. شسد، را در ناحیهاهداف محصسل بسده اما به آن محدود نمی

 

 

 

 

 

 

 


