
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

های بسیار مؤثر است که بررای از بر پایه حالل CHCیک محصول بدون اسید، باز و  AKEMIزداینده اپوکسی

های رزیرن و سسر ، درزگیرهرا و مانردههرای اصصرال برر پایره اپوکسری، باقیهای مالتماندهبین بردن باقی

شرود  هرا حسراه هسر ند اسر  اده میهای مشابه بر روی سرووحی کره بره مرواد م ردنی و حاللناخالصی

 های این محصول عبارصند از: ویژگی

 های مصنوعی های اپوکسی و رزیننحالل و انبساط خوب برای فیلما -

 ساخ ار مایع و صا حدودی ژل مانند، که به این صرصی  اس  اده از آن در سووح عمودی راحت است -

 زدودن آسان با جت آب و بره  -

 

 مورد اس  اده:

های رزین اپوکسری یرا ماندهبه عنوان یک عامل صمیزکننده برای از بین بدن باقی  AKEMI زداینده اپوکسی

های طبی ی و مصنوعی ماننند گرانیت، گنیس، کوارصزیرت، سرنگ آهرک، مالت اصصال اپوکسی بر روی سنگ

 شود  ها اس  اده میسنگ ب ن ساخ مانی، آجر ل ابی و سرامیک

 دس ورال مل اس  اده: 

 سوحی که باید اصالح شود باید خشک باشد   .1

؛ دو از نور مس قیم خورشرید نهره داریرد  حرین اسر  اده از ºC 30-10: آل برای اس  ادهدمای ایده .2

 سووح در مقابل بارندگی محافظت کنید  

 صکان دهید  کمیقبل از اس  اده  .3

به منظور ص یین مقدار مصرف، زمان واکنش و بازده محصول، قبل از اس  اده بر روی یک قسمت آن  .4

 را صست کنید  

 بر روی سوح اعمال کنید  ل ک، ماپ یا بره مقاوم به حاللبا یک غ آن را به طور یکنواخت .5

دقیقه اسرت   60صا  30زمان واکنش بر روی سووحی که به صازگی دوغاب بر روی آنها ریخ ه شده،  .6

ساعت خواهد برود، در حرالی  6صا  4صر یا سرسخت، زمان واکنش های اپوکسی قدیمیدر مورد فیلم

زمان خشک شود  در صورت نیراز آن را برا زداینرده اپوکسری  که فیلم پاک کننده نباید در آن مدت



دقیقره یرک برار، از فرآینرد  20صرا  10صازه مرطوب کنید  از طریق بره کشریدن یرا مالیردن هرر 

 صمیزکردن پش یبانی کنید  

های نرم شده را با یک صمیزکننده فشار باال یا یرک جرت آب و برره یرا مراپ برداریرد  به دقت الیه .7

ها بره بکشید  با صوجه بره قروانین محلری مربروط بره پسراب، ر مورب بر روی م صلبه طوهمیشه 

 ضای ات آب را دور بریزید  

 سپس با مقدار زیادی آب آن را بشویید   .8

 های قوی و عمیق ممکن است به صمیز کردن مجدد نیاز باشد  در صورت وجود لکه .9

 نکات ویژه 

شود و برای صمیز کردن سوب )خور خیساندن( یرا دار میاین محصول سب  خوردگی سووح پوشش -

باشد  در صورت صردید، مقرداری از آن را برر های که به حالل حساه هس ند، مناس  نمیپالس یک

 روی یک سوح نامشخص صست کنید  

 باشد  های داخلی باید صهویه مناس  وجود داش ه در صورت اس  اده در محیط -

 از آن بر روی سووح اصصال یاف ه با رزین اس  اده نکنید   -

 شود  صر میصر طوالنیزمان صماه در دماهای باالصر کاهش یاف ه و در دماهای پایین -

 برای دفع مناس  ضای ات، ظرف مح وی آن باید کامالً صخلیه شود   -

 مشخصات فنی

 )بس ه به شرایط سوح( L/2m 1-10صقریباً  پوشش

  ش اف رنگ 

 مایع  ظاهر

  g/ml 04/1صقریباً  ºC 20در  دانسی ه

 

 انبارداری:

 سال   2در شرایط خنک و بدون یخ زدگی در بس ه بدنی اصلی خود  

 سالمت و ایمنی: 

 ( را موال ه کنیدMSDSقبل از حمل یا اس  اده از محصول برگه مشخصات ایمنی مواد )

 نک ه مهم: 



اطالعات باال بر اساه آخرین سوح صوس ه و صکنولوژی کابردی ما است  با صوجه بره ص ردد عوامرل صرثیرگر ار 

بایرد بره عنروان صر کرات  -های فنی مک روب یرا غیرمک روبو همچنین دیهر صوصیه -مخ لف، این اطالعات

ردی، کره شرامل هرای عملکرکننده در هر مورد خاص موظف است کره آزمونغیراجباری صلقی شوند  مصرف

 ای غیرمشخص از نمونه اجرا کند  شود، را در ناحیهاهداف محصول بوده اما به آن محدود نمی

 

 

 

 

 

 


