
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

جزئی بر پایه سیلیکون رابر است که در تماس با رطوبتت هتوا یک ماده درزگیر تک  AKEMIسیلیکون مرمر

 های این محصول عبارتند از: شود. ویژگیسخت می

 دهدها تغییر رنگ نمیدر لبه -

 های کارکردی و هموارسازی عالی دارد ویژگی -

 کشنده قارچ است  -

 کند.% تنظیم می25طور مؤثر انقباض/اننساط را تا به  -

 دهد. دقیقه یک پوسته تشکیل می 5-10در حدود  -

 پایدار است.  -ºC 150 +- 50در دماهای بین  -

 به شدت مقاوم به هوا است  -

 مقاومت باالیی در مقابل ساییدگی، پارگی و ایجاد شکاف دارد.  -

 با رنگ سازگار است  -

 ا استفاده شود هتواند در تمامی رنگمی -

 توانند در طراحی نمدها نیز استفاده شوندها میرنگ -

 ماه نگهداری کرد. 12توان آن را در شرایط خشک و خنک می -

هتای کننده برای استخرهای شنا مقاوم به کلر بتوده و نیتز در مقابتل رو های ضدعفونیدر غلظت -

 تمیزکننده مکانیکی مقام به تنش است. 

-  . 

 مورد استفاده:

توانتد همتراه بتا دهنده و انبساطی است و مییک درزگیر ویژه برای لوالهای اتصال  AKEMIیلیکون مرمرس

سنگ طبیعی و مصنوعی مانند مرمر، گرانیت، کوارتزیت، سنگ ماسه، موزاییک )موزاییک ونتین(، ستیمان و 

میک، شیشته، چتوو و از این قبیل مواد استفاده شود. به عالوه این محصول چسبندگی خوبی به گت،، سترا

هتای ستاختاری و نمتدی( )به استتننای رنگ AKEMIها دارد. سیلیکون مرمر بسیاری از فلزات و پالستیک

های عمومی و های بخار، حمامهایی که در استخرهای شنا، سونا، حمامهمچنین برای نواحی زیر آو و بخش

 باشد.  ائمی هستند مناسب میهای مخازن تحت فشار، در معرض رطوبت دها و نیز سازهرختکن



 دستورالعمل استفاده: 

های طبیعتی و مصتنوعی، سطوح تماس باید خشک و تمیر و عاری از چربی یا غبار باشتند  ستنگ  .1

تمیتز کترد  در متورد  Aتوان با تمیزکننتده ها و فلزات رنگ نشده را میها، چووها، شیشهسرامیک

 استفاده کرد.  Iتوان از تمیزکننده میشده/جال خورده نیز سطوح پالستیکی و رنگ

هتای پشتت تر، از کابلبه منظور جلوگیری از چسبیدن به سه طرف دیگر یا در مورد اتصاالت عمیق .2

هتای ها، سونا و غیره(، محیطهای خیس/مرطوو )حماماستفاده کنید  در  اتاق AKEMIی پرکننده

( سلول بسته، و در PEاتیلن )های پلیکابل بیرونی و جاهایی که در معرض رطوبت دائمی هستند از

( ستلول بتاز استتفاده کنیتد. انتدازه اتصتال: حتداقل PURهای پلی یورتان )غیر این صورت از کابل

3mm 5mm . 

 محافظت شوند.  AKEMIنواحی اطراف اتصال باید با نوار چسب مخصوص  .3

های خارجی و در سطوح خاص های خیس/مرطوو و نواحی در معرض رطوبت دائمی، محیطدر اتاق .4

کنیم که در اطراف اتصتال از پرایمرهتای متا )به جدول پرایمر )آستر( مراجعه کنید( ما پیشنهاد می

 استفاده کنید.   

 +. ºC 35+ تا ºC 5دمای کاربردی  .5

دقیقه صاف شود )صیقل داده شود(. بهترین نتایج با عامل  5-10بعد از استفاده، سیلیکون باید طی  .6

 های طراحی نمد(. آیند )به جز رنگبه دست می AKEMIصیقلی 

 نوار چسب پوشاننده را پیش از تشکیل پوسته در جهت اتصال بردارید.  .7

در  mm 3-1فرآیند سخت شدن، که به ضخامت الیه، دما و رطوبت نسبی هوا وابسته است، حدود  .8

 باشد. ساعت می 24هر 

 تمیز کرد.  A AKEMIی توان با تمیزکنندهابزار را می .9

 نکات ویژه: 

 استفاده کنید.  AKEMIبه منظور محافظت از دست ها از دستکش مایع  -

 به صورت خشک صاف شوند. های طراحی مات باید به منظور ایجاد اثر سطح مات رنگ -

افتتد، ایتن نمونته بترای اگر سطح زیرین با قطران یا قیر پوشانده شده باشد تغییتر رنتگ اتفتاق می -

 شوند. یا نئوپرن اعمال می EPDM ،APTCاالستومرهایی مانند 

ها(، سازگاری آن با ها، الکقبل از استفاده محصول بر روی سطوح پوشانده شده )مانند پوشش رنگ -

 درزگیر را بررسی کنید.



منظور جلوگیری از ایجاد لکه، پرایمر نباید در جاهایی که در دید هستند، با سطوح تمتاس پیتدا به  -

 کند.  

 به منظور جلوگیری از ایجاد لکه باید مقدار اضافی عامل صیقلی را پاک کرد.   -

( و PPپتتروپیلن )(، پلیPEاتیلن )، بتته پلتتیکننتتدههای حتتاوی نرمنستتبت بتته پالستتتیک ستتیلیکون -

 چسبد. چسبندگی کمی داشته یا اصالً نمی اتیلن )تفلون(لوئوروتترافپلی

 ها به کار برد. کش را نباید در ساخت آکواریومهای قارچمواد درزگیر با افزودنی -

تواند به صورت مکانیکی برداشته شود. مواد درزگیری که هنوز هم نترم درزگیر سخت شده تنها می -

 پاک کرد.  Iیا  Aوان با تمیزکننده تهستند را )بسته به سطح زیر آن( می

 درزگیر سخت شده هی، خطری برای سالمتی ندارد.  -

 توجه در مورد کاربرد این ماده در استخرهای شنا: 

تواند تا حد زیادی از طریق گندزدایی بتا کلتر کتاهش داد، در حتالی کته ترکیتب آو در تشکیل خزه را می

تا  7/0ها این مقدار داشته باشد، و در جکوزی mg/liter 6/0ا ت 3/0استخرهای شنا باید کسر کلر آزادی از 

mg/liter 1  یا در نهایت ،mg/liter 2/1 ای به چرخش منظم و بدون وقفه آو می باشد. باید توجه ویژه

توانتد می mg/liter 3/0با طغیان ثابت دیواره استخر شود، چرا که در غیر این صورت غلظت کم کلر، زیتر 

های اسیدی استفاده کنیم. افتد که از تمیزکنندهیل خزه شود. این امر همچنین زمانی اتفاق میمنجر به تشک

 آو استخرهای شنا مشورت کنید.  pHلطفاً درباره مقدار بهینه 

 

 مشخصات فنی

 در هم بافته شده با اوکسیم سیستم:

 خمیری و پایدارنرم،  حالت )پایداری(:

   3g/cm 02/1تقریباً  ºC 23در  (DIN 53479-Bدانسیته )

 30-40تقریباً  Shore A (DIN 53505)سختی 

 %20 نوسانات مؤثر انبساط/انقباض:

 + ºC 35 +- ºC 5 دمای کاربردی

  -ºC 150 +- ºC50 پایدار در دماهای 

و رطوبت نسبی هتوای  ºC 23زمان تولید پوسته در 

50% : 

 دقیقه  5-10تقریباً 

 ساعت  24در هر  mm 3-1تقریباً و رطوبت نسبی هتوای  ºC 23زمان سخت شدن در 



50% : 

  2N/mm 4/0تقریباً  مدول االستیسیته

 % 250تقریباً  ( DIN 53504استحکام کششی )

  مقادیر مورد نیاز 

 متر در هر کارتریج عمق اتصال پهنای اتصال

mm 5 mm 5 12 
mm 10 mm 10 3 
mm 12 mm 10 2 
mm 20 mm 15 1 
 

 جدول پرایمر: 

 + 3*مس       AP10 1*سنگ ماسه  

 + 3*برنج        + 2*سنگ آهک  

 + 6*فوالد ضد زنگ   + 2*مرمر   

 AP20 روی + 2*گرانیت   

 + گالوانیزه فوالد +  2*کوارتزیت   

 + 6*آلومینیوم   AP10 5*بتن   

 AP20 آلومینیوم الوکسادایز AP10 گ،

 AP30 یا +سخت      AP10 PVC آجر

 + پلی استر AP10 بتن الیاف دار

 + اتصاالت آکریلیک حمام Paris AP10گچکاری 

سرامیک، بتا لعاو/بتدون 

 لعاو

 + *2ها  پلی آکریالت +

 + *2ها   پلی کربنات + شیشه

 AP30 فرمیک  + چوو اصالح نشده

چوو صیقل خورده/رنگ 

 7*خورده 

+ ABS  + 

 

 + چسبندگی خوبی دارد 

 پوشش دهید.  AP10به صورت نازک و دو بار با پرایمر  1*



  استفاده کنید. AP10های خیس/مرطوو یا استفاده بیرونی از پرایمر در صورت استفاده در اتاق 2*

 سطح را با شن ریز یا کاغذ سمباده آماده کنید.  3*

ها تحت تتنش ستطحی شکستته شتوند  ابتتدا آن را مواد درزگیر ممکن است باعث شوند که پالستیک  4*

 بررسی کنید!

 استفاده کنید. AP70در صورت استفاده در نواحی زیر آو از پرایمر  5*

 استفاده کنید.  AP20در صورت استفاده در نواحی زیر آو از پرایمر  6*

   قبل از استفاده از محصول سازگاری پوشش/الک با درزگیر را بررسی کنید. 7*

 انبارداری:

 ماه نگهداری کرد.  12توان آن را بندی اصلی خود میدر شرایط خشک و خنک و در بسته

 سالمت و ایمنی: 

 ( را مطالعه کنید. MSDSقبل از حمل یا استفاده از محصول برگه مشخصات ایمنی مواد )

 نکته مهم: 

با توجه به تعتدد عوامتل تیثیرگتذار  اطالعات باال بر اساس آخرین سطح توسعه و تکنولوژی کابردی ما است.

بایتد بته عنتوان تتذکرات  -های فنی مکتتوو یتا غیرمکتتووو همچنین دیگر توصیه -مختلف، این اطالعات

هتای عملکتردی، کته شتامل کننده در هر مورد خاص موظف است که آزمونغیراجباری تلقی شوند. مصرف

 ای غیرمشخص از نمونه اجرا کند. احیهشود، را در ناهداف محصول بوده اما به آن محدود نمی

 

 

 


