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 5010آکپوکس 

AKEPOX 5010                                                                        

 

 مشخصات:

.وآلیفاتیک استسیکل ( با پلی آمینههاردنرسفت کننده)رزین اپوکسی و یک و بر پایه  عاری از حالل ، ژل مانند،جزئی  2 چسباین محصول   

ویژگی های برجسته ی زیر می باشد: این محصول دارای  

بی رنگ است  -  

به سختی زرد می شود. -  

می شود. توسط سیستم  کارتریج به آسانی مخلوط و اندازه گیری -  

که دارد قدرت لغزندگی بسیار باالیی دارد.ای هژلچسبندگی به دلیل  -  

آمد.وجود خواهد  ها بهبنابراین تنها تنش کمی در بین الیه خواهد شد.ندر طول فرآیند سفت شدن جمع شدگی در محصول پدیدار  -  

.استبسیار مقاوم  چسبندگی محصول در برابر هوازدگی -  

تواند توسط خمیر رنگ آکمی رنگ شود.به خوبی می -  

انسجام خوبی دارد. -  

.شودمی الیه ی چسبنده به خوبی حافظظاهر  -  

بتن خیلی مناسب است. چسب براین برای دارد و بناخوبی در مقابل مواد قلیایی ثبات  -  

برابر نشت گاز است، زیرا بدون حالل است.مقاوم در  -  

مناسب است. ،کنندکه بار سنگینی تحمل میقطعات ساختمانی  چسباندناین محصول برای  -  

های مرطوب دارد.چسبندگی خوبی روی سنگ -  

ABSو پلی استیرن (. ناسب است)مانند  نشان می دهند م برای موادی که نسبت  به حالل ها واکنشاین محصول  -   

شفاف و رنگ پریده است و برای سنگهای طبیعی با رنگ روشن مناسب است. -  
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باشد.نورنبرگ می  LGA دارای تائیدیه سازمان دیگر برای سالمتی مضر نیست و ،محصول  پس از سفت شدن -  

 

 موارد مصرف:

سنگهای مصنوعی و یا مصالح ( و همچنین برای چسباندن سنگهای طبیعی )مرمریت و گرانیتدر صنایع مرتبط با سنگ  این محصول عمدتا  

از آن برای سنگ در نتیجه می توان می شود.ناگر از مواد خام با کیفیت باال استفاده شود زرد رنگ  استفاده می شود. (آجرساختمانی )بتن و 

در ضمن امکان  دارد. مقاومت خوبی روی سطوح عمودی ایچسبندگی ژله به دلیل .بدون استفاده از رزین اپوکسی استفاده کردروشن  های

ای وجود دارد.استفاده از محصول به عنوان چسب قطره  

شیشه و خیلی مواد  چوب، غذ،کا پلی کربنات( ای بی اس، پلی استر ،پلی استیرن، )پی وی سی سخت، . به عالوه دیگر مواد مانند پالستیکها

توانند چسبانده شوند.دیگر می  

پلی  تفلون، کربن فلورایدها )مانند: پی وی سی نرم،سیلیکون ها و هیدرو پلی الفین ها )پلی اتیلن و پلی پروفیلن(،این محصول برای چسباندن 

مناسب نیست. ،بوتیل بوتیل های الستیک اورتان ها،  

 

 دستور العمل استفاده:

محصوالت در قوطی الف(  

سطح تماس باید کامال تمیز و کمی زبر شود .-1  

بخش از جزء دو)بر اساس حجم یا وزن( می باشد که باید به خوبی با یکدیگر ترکیب  1بخش از جزء یک و  2محصول درصد استفاده  -2

تا جایی که مخلوط حاصل به صورت همگن درآید. شوند  

.دکراستفاده  دهی% برای رنگ  5خمیر رنگ آکمی حداکثر تا از  تواند  زوم میلدر صورت  می توان -3  

 20ی ساعت در دما 8الی  6پس از درجه سانتی گراد می باشد . 20دقیقه در دمای  30تا  20زمان مصرف  مخلوط حاصل به مدت -4

درجه سانتی گراد می توان روی  20ساعت در دمای  16الی  12پس از  توانند جا به جا شوند.شده میقطعات چسبانده  درجه سانتی گراد،

درجه سانتی گراد به دست  20روز در دمای  7حداکثر استحکام پس از  د و یا به عنوان ابزار از آنها استفاده کرد.آنها اجسام سنگین قرار دا

 می آید.

 مایید.تمیز ن Akmei Nitro-Dilutionابزار آالت را با محصول -5

خشک  شدن به افزایش و یا کاهش دما بستگی دارد. روند -6  

 ب(سیستم کارتریج

کامال تمیز و کمی زبر شود .سطحی باید -1  

دو دهانه بیرون  را فشار دهید تا وقتی که مواد  از هر سپس ماشهقرار دهید ، تفنگیرا از کارتریج خارج کنید و کارتریج را  در  دستگیره -2

نازل مخلوط کن را بپیچانید. زمانبیاید و هم  

.دکراستفاده  دهی% برای رنگ  5تا  خمیر رنگ آکمی حداکثراز  تواند  زوم میلدر صورت  می توان -3  
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 20ساعت در دمای  8الی  6پس از درجه سانتی گراد می باشد . 20دقیقه در دمای  30تا  20زمان مصرف  مخلوط حاصل به مدت -4

توان آنها را درجه سانتی گراد می 20دمای  ساعت در 16الی  12پس از  توانند جا به جا شوند.شده می چسباندهقطعات  درجه سانتی گراد،

درجه سانتی گراد به دست می آید. 20روز در دمای  7حداکثر استحکام پس از  .فرآوری کرد  

 مایید.نتمیز  Akemi Nitro-Dilution ابزار آالت را با محصول -5

خشک  شدن به افزایش و یا کاهش دما بستگی دارد. روند -6  

 

 رهنمودهای  ویژه:

مازاد چسب و هادرنر به صورت  کامال  رعایت شود تا خواص شیمیایی و مکانیکی مناسب حاصل گردد.ترکیب دو جزء باید  2:1نسبت  -

های سطح گردد.پالستیک در می آید و ممکن است باعث تغییر رنگ در لبه  

و تفنگهایی که پیستون های مکانیکی دارند مناسب نیست. های بادیبرای تفنگتکی کارتریج های  -  

دست آکمی استفاده نمایید. از دستکش محافظ -  

فاده کرد.باید با کاردک های جداگانه استبرای خارج کردن دو جزء  -  

شود و یا ژل مانند گردد دیگر قابل استفاده نیست . سفت  چسب اگر  -  

د شد.زه کافی سخت نخواهمحصول استفاده کرد زیرا به اندا درجه سانتی گراد نباید از این 10در دمای زیر  -  

شود.چسب متمایل به رنگ زرد می درجه سانتی گراد 50دمای ثابت باالی  در -  

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

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

برای دیگر در حین سفت شدن  ،استفاده گرددو چسب به درستی  العملهای ارائه شده رفتار شوددر صورتی که  مطابق با دستور  -

 سالمتی مضر نخواهد بود.

گرم کردن از آن استفاده نمود. پس ازمی توان گردد ، )مانند عسل(ای شکلدر صورتی که جزء یک ژله -  

باشند واکنش بهتری هایی که حاوی سیلیکات میسنگ .داردمورد نظر سنگهای طبیعی  نوع بستگی زیادی به قدرت چسبانندگی -

.دارند هستند، اتکربن حاوی هایی کهنسبت به سنگ  

 

 اطالعات ایمنی:

www.Akemi.de سایت وب به مراجعه  

 

 مشخصات فنی:

شیری –کمی زرد  –رنگ:        بدون رنگ   

گرم / سانتی متر مکعب 1.17حدود   چگالی:       جزء یک:  

گرم / سانتی متر مکعب .131   حدود جزء دو :                 
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 زمان کاری:

:2گرم از جزء  50گرم از جزء یک و  100مخلوط الف(  

 

دقیقه    70-60درجه سانتی گراد:    10  

دقیقه    30-20درجه سانتی گراد:    20  

دقیقه    20-15درجه سانتی گراد:      30  

دقیقه     10-  5درجه سانتی گراد:     40  

:متغیردرجه سانتی گراد و مقادیر  20ب( در دمای   

دقیقه 45-35:       گرم جزء دو 10جزء یک+  گرم 20  

دقیقه  35- 25:       گرم جزء دو 25جزء یک+  گرم 50  

دقیقه 30-20:       گرم جزء دو 50جزء یک+  گرم 100  

قهدقی 25-15:       گرم جزء دو 150جزء یک+  گرم 300  

 

:گراد سانتی درجه 20 دمای در متری میلی 20 ی الیه یک برای  (D روند سخت شدن)درجه سختی   

    ساعت   24ساعت          8ساعت           7ساعت           6ساعت            5ساعت             4ساعت           3

                                        30                 51                     67               74                 76                18       --  

 

 ویژگیهای مکانیکی 

نیوتن/متر مکعب 70-60         :DIN 53452    خمش  استحکام   

نیوتن / متر مکعب04-30       :DIN 53455     استحکام کششی 

نیوتن / متر مکعب0003 -2500:                                  E-ماژول 

 

 مقاومت در برابر مواد شیمیایی

                    <%0.5          :DIN 53495         جذب آب 

پایدار          %   :       10محلول کلرید سدیم   

پایدار                    آب نمک     :               

پایدار                  %   :          10آمونیوم   

پایدار               %:         10نوشابه قلیایی   

پایدار          %:  10اسید هیدرو کلرید ریک   

پایداری مشروط                 %:     10اسید استیک   
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پایداری مشروط                   %:  10اسید فرمیک   

پایدار                بنزین:                       

پایدارگازوئیل:                                    

پایدار            روغن موتور :                 

 

 طول عمر:

و در صورتی که در ظروف آک درب بسته نگهداری شود. یخ زدگی دور از  ،داری در مکان خنکهسال در صورت نگ 1حدود  


