
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

جزئی بر پایه سیلیکون رابر است  هته در تمتاا بتا یک ماده درزگیر تک  AKEMIسیلیکون مقاوم شیمیایی

 های این محصول عبارتند از: شود. ویژگیرطوب  هوا سخ  می

 دارای اتصاالت عرضی شیمیایی خنثی -

 مقاوم  باال در مقابل ایجاد شکاف -

 مقابل مواد شیمیاییمقاوم  باال در  -

 ( ºC 270مقاوم  حرارتی باال )تا  -

  UVمقاوم  عالی به  -

 های عملکردی و صیقلی عالیویژگی -

 هند% تحمل می25انقباض/انبساط را به طور مؤثری تا  -

 دقیقه 10-15تولید پوسته در تقریباً  -

 چسبندگی بسیار خوب  -

 دماه در شرایط خشک و خنک نگهداری شو 12تواند به مدت می -

 مورد استفاده:

یک درزگیر ویژه برای اتصاالت انبساطی و ارتباطی با مقاومت  شتیمیایی   AKEMIسیلیکون مقاوم شیمیایی

هتتایی استت  هتته هتتا و ریتتره و در مکانشها، هارواهای بتتزر ، آزمایشتتگاهها، آشتتخزخانهدر آبجوستتازی

آل است  اتصاالت زمینی االستیکی ایدهشوند. این ماده همچنین برای های فشاری استفاده میشستشودهنده

 های چند طبقه و نیز انبارها در معرض تنش باالیی هستند.هه در زیرزمین و پارهینگ

 دستورالعمل استفاده:  

ها و ها، شیشتهها، سترامیکند؛ هاشتیو عاری از چربی یا ربار باش سطوح تماا باید خشک و تمیز  .1

تتوان خورده نیتز می لعابمیز هرد؛ در مورد سطوح پالستیکی و ت Aتوان با تمیزهننده را می هالعاب

 استفاده هرد.  Iاز تمیزهننده 

هتای پشت  تر، از هابلبه منظور جلوگیری از چسبیدن به سه طرف دیگر یا در مورد اتصاالت عمیت  .2

هتای و محیط )حمام، سونا و ریتره( های خیس/مرطوباستفاده هنید؛ در  اتاق AKEMIی پرهننده

ستلول بستته، و در ریتر ایتن صتورت از  PEهتای از هابل و نواحی در معرض رطوب  دائمتی یرونیب



3mmسلول باز استفاده هنید. اندازه اتصال: حداقل  (PUR) پلی یورتان سلول باز هایهابل 5mm

 . 

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

 اطمینان از چسبندگی خوب به انواع مواد، لطفاً به جدول پرایمر )آستر( توجه هنید.برای  .4

  + )طرفین باید خشک باشند(.ºC 40+ تا ºC 5دمای هاربردی  .5

دقیقه صاف شود )صتیقل داده شتود(. بهتترین نتتای  بتا  10-15 بعد از استفاده، سیلیکون باید طی .6

 آیند. به دس  می AKEMIعامل صیقلی 

در  mm 3-2فرآیند سخ  شدن، هه به ضخام  الیه، دما و رطوب  نسبی هوا وابسته اس ، حتدود  .7

 باشد. ساع  می 24هر 

 تمیز هرد.  A AKEMIی توان با تمیزهنندهابزار را می .8

 نکات ویژه: 

قبل از اینکه اتصال در معرض هرنش مکانیکی قرار بگیرد، باید حداقل دو روز بته ستیلیکون فرصت   -

 سخ  شدن داده شود. 

را بین اتصال و  cm 25ای برابر های فشاری لطفاً حداقل فاصلهبه هنگام هار هردن با شستشودهنده -

 نازل اسخری رعای  هنید. 

هننتد، بایتد از بتوده و بارهتا از روی آن عبتور می mm 20تر از در مورد اتصاالت هف هه گستترده -

 های محافظ لبه استفاده هرد. نرده

های الک( هتا، پوشتشقبل از استتفاده از محصتول بتر روی ستطش پوشتش داده شتده )ماننتد رنگ -

 سازگاری آن با درزگیر را بررسی هنید. 

  استفاده هنید. AKEMIبه منظور محافظ  از دس  ها از دستکش مایع  -

مشتکالتی از دستته تیییتر رنتگ و چستبندگی  اگر سطش زیرین با قطران یا قیر پوشانده شده باشد، -

 شوند. اعمال می نیز همین روند یا نئوپرن EPDM ،EPTاالستومرهایی مانند  شوند. برایایجاد می

اا پیتدا به منظور جلوگیری از ایجاد لکه، پرایمر نباید در جاهایی هه در دید هستند، با ستطوح تمت -

 هند.  

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

 و (PP(، پلتتی پتتروپیلن )PE، پلتتی اتتتیلن )هننتتدههای حتتاوی نرمنستتب  بتته پالستتتیک ستتیلیکون -

 چسبد. چسبندگی همی داشته یا اصالً نمی (تفلون) تترافلوئورواتیلنپلی



. تماستیخطر تیییر رنگ در نواحی ؛ ی و سنگ مصنوعی مناسب نیس ماسه، سنگ طبیعبرای سنگ -

 استفاده هنید.  AKEMIسیلیکون مرمر در صورت امکان به جای آن از 

تواند به صورت مکانیکی برداشته شود. مواد درزگیری هه هنوز هت  نترم درزگیر سخ  شده تنها می -

 پاک هرد.  Iیا  Aتوان با تمیزهننده هستند را )بسته به سطش زیر آن( می

 درزگیر سخ  شده هیچ خطری برای سالمتی ندارد.  -

  

 مشخصات فنی

 با اوهسی  اتصال عرضی یافته سیست :

 خمیری و پایدار حال  )پایداری(:

   3g/cm 2/1تقریباً  ºC 23در  (DIN 53479-Bدانسیته )

 40تقریباً  Shore A (DIN 53505)سختی 

 % 20تقریباً  نوسانات مؤثر انبساط/انقباض:

 + ºC 40 +- ºC 5 دمای هاربردی

  -ºC 270 +- ºC40 پایدار در دماهای 

و رطوب  نستبی هتوای  ºC 23زمان تولید پوسته در 

50% : 

 دقیقه  10-15تقریباً 

و رطوب  نستبی هتوای  ºC 23زمان سخ  شدن در 

50% : 

 ساع   24در هر  mm 3-2تقریباً 

 2N/mm 0/1تقریباً   هشش% 100مدول االستیسیته در 

  2N/mm 0/3تقریباً   (DIN 53504در نقطه شکس  ) استحکام هششی

 % 410تقریباً  ( DIN 53504هشش به دلیل پارهی )

 خاهستری  رنگ 

 

 جدول پرایمر: 

سرامیک، بتا لعاب/بتدون 

 لعاب

 + فوالد ضد زنگ +

 AP20 3*مس       + شیشه

 + 3*برن         + هاشی

 + روی AP10+/  بتن



 AP30+/  سخ       PVC +  آلومینیوم اصالح نشده

 AP30 نرم  AP10 PVC چوب اصالح نشده

 + پلی استر + چوب صیقل خورده

 - سنگ طبیعی + *1چوب رنگ شده 

 - سنگ مصنوعی Paris 1* AP10گچکاری 

  PVC       سخ  /+AP30 

 چسبندگی خوبی دارد بدون پرایمر + 

 استفاده نشود  -

 پیش از استفاده از محصول سازگاری پوشش/الک را با درزگیر بررسی هنید. 1*

 

 انبارداری:

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

 سالم  و ایمنی: 

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

 نکته مه : 

اطالعات باال بر اساا آخرین سطش توسعه و تکنولوژی هابردی ما اس . با توجه بته تعتدد عوامتل ترثیرگت ار 

بایتد بته عنتوان تت هرات  -های فنی مکتتوب یتا ریرمکتتوبو همچنین دیگر توصیه -مختلف، این اطالعات

هتای عملکتردی، هته شتامل خاص موظف اس  هته آزمونهننده در هر مورد ریراجباری تلقی شوند. مصرف

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

 

 

 


