برگه اطالعات فنی
ویژگی ها:
تشدیدکننده رنگ  AKEMIیک آغشتهکننده مخصوص حاللی آمااهه باراا افاتهاهه شاام فایکیتاتهاا
اصالح شده واکنشی افت .این محصول هر فیستم حهرههاا فنگ نهوذ میکند .از واکنش کاتالیساتی یاک
پکی فیکوکسان ایجاه میشوه .به عالوه ،واکنشی با ماهه فیکیسی فنگ رخ میههد ،که پایدارا تشدید رنگ
را افزایش میههد .ویژگیهاا این ماهه عبارتند از:
 رنگ طبیعی و فاختار فنگ بدون هرخشش را تشدید میکند. اثر مقاومتی هر برابر آب و آلوهگی بر روا فطح فنگ الیه اا ایجاه نمیکند. به فنگ اجازه نهس کشیدن میههد مقاومت و پایدارا عالی هر مقاب آب و هوا عدم زره شدن عدم وجوه بوا آزارههنده به هنگام کار کرهن براا افتهاهه هر محیطهاا بیرونی و هاخکی بعد از فخت شدن هر اثر تماس با مواه غذایی های خطارا باراا فاالمتی ایجااه نمیکناد -ایانموضوع توفط موفسه آزمایشگاهی خارجی آلمانی تأیید شده افت.
موره افتهاهه:
 براا اصالح فنگهاا طبیعی جاذب ،صیقکی ،اره شده ،متخکخ و زبر و فنگهاا مصنوعی (ماننادمرمر ،فنگ لوح ،فنگ آهک  ،Solnhoferفانگ مافاه ،گرانیات ،گیانس و فانگ بنااا بتنای
افتهاهه میشوه .فنگهاا آهتی و فیکیتاتی پایدارا خوبی هر افزایش رنگ نشان هاهند.

هفتورالعم افتهاهه:
عدم توجه به راهنماییهاا فرآیندا میتواند منجر به آفیب جبرانناپذیر شوه.
 .1تمیز کرهن :فطح باید تمیز ،کامالً خشک و عارا از تمامی مواه باقیمانده باشد .هر مناطق بیرونای
مطمئن شوید که فنگ حاوا نمکهاا مضر (نیتراتها ،فولهاتها ،ککرایدها نباشد ،چرا کاه ایان

مواه میتوانند جذب مواه آغشتهفازا را کم کنند .بسته به نوع فنگ و هرجه آلاوهگی ،محصاوالت
زیر پیشنهاه شدهاند  ،لطهاً به پیشنهاهات ما و همچنین به برگه مشخصات فنای توجاه کنیاد :تمیاز
کننده فنگ  ،AKEMIزهاینده فایکم باتن  ،AKEMIاز باین برناده زناگ  ،AKEMIزهایناده ماوم
 ،AKEMIزهاینااده جکبااک و خاازه  ،AKEMIخمیاار زهاینااده روغاان و چرباای  AKEMIو زهاینااده
گرافیتی  .AKEMIبعد از تمیز کرهن ،به خوبی با آب شستشو ههید .قب از اصالح محافظتی فنگ،
فطح آن باید کامالً خشک باشد .به عنوان یک قانون ،این کار بعد از  1-2روز اولیه صورت میگیاره.
هماا کاربرها بهینه  77-59 ºF( 25-15 ºCافت .براا مدت حدوه  24فااعت از محافظات هر
برابر باران اطمینان حاص کنید .فطح نباید توفط گرماا زیر زمینی یا نور مستقیم خورشاید گارم
شوه.
 .2محصول رقیق نشده را با یک برس ،ماپ یا افپرا اعماال کنیاد .یاک الیاه نااز

و صاا از آن را

اعمال کرهه و مدت زمان کافی به محصول اجازه ههید تا هرون فنگ جذب شوه.
 .3تقریباً  10-15هقیقه بعد از اعمال ،وقتی که محصول شروع به خشک شدن میکند ،یک باار هیگار
آن را به طور یتنواخت پخش کرهه یا مواه اضافی را با یک پارچه جاذب پا

کنید.

 .4بر روا فطوح بسیار جاذب ،اجراهاا مختکف خیس-روا-خیس میتواند الزم باشد.
 .5به هنگام افتهاهه هر نزهیتی مواه غذایی باید از تهویه منافب افتهاهه کره (تقریباً  2-3روز .
 .6ابزارها را میتوان با محکول تمیزکننده  AKEMI Iپا

کره.

 .7براا تمیزکرهن منظم ،از تمیزکننده کریستال  AKEMIیا صابون فنگ نرم افتهاهه کنید.

نتات ویژه:
 اقدامات محافظتی ویژه هر صورت کاربره افپرا :از تشتی ایروفولها و خطار باراا شاخا ثالاجکوگیرا کنید .بخارها را تنهس نتنید (مافک محافظتی
 از آببندا کرهن فطوح پشتی و جانبی فنگ اطمینان حاص کنید ،تا رطوبت ایجااه شاده نتوانادهر فنگ نهوذ کند .هر این زمینه ما افتهاهه از پوشش ضد لاک  AKEMI 2015را باراا آببنادا
فطوح پشتی و جانبی پیشنهاه میکنیم.
 براا فطوح لعابی یا غیرجاذب منافب نیست .قابکیات اجاراا محادوه بار روا فاطوح صایقکی یاافاییده شدها نرم.
 -فطوح صیقکی باید هوباره صیق هاهه شوند تا زمانی که تیرگی روا فطح کامالً از بین بروه.

 هرجه افزایش رنگ به ناوع فانگ بساتگی هاره .تیاره شادن بار روا فانگهاا تیاره شادیدتر ازفنگهاا روشن افت .توصیه میشوه که بر روا یک ناحیه نمونه آن را آزمایش کنید.
 -محصوالتی که به طور منافب اعمال نشدهاند را میتوان با زهاینده آغشتهفازا  AKEMIپا

کره.

 براا محافظت از هفتها از هفتتش مایع  AKEMIافتهاهه کنید. هر صورت نگهدارا هر هماا زیر  ، 59 ºF( 15 ºCمحصول تیره میشوه .وقتی محصوالت تاا همااا 77 ºF( 25 ºCتنظیم شوه ،هوباره شها خواهد شد.
 تمامی نواحی حساس به حالل را بپوشانید (مانند مواه مصنوعی مختکف ،الفاتیک ،بخشهااا الخورهه .
 براا هفع منافب ضایعات ظر باید کامالً تخکیه شوه. اگر برخی از فنگهاا طبیعی مانند  Nero assolutoیا  Nero Impalaباا تشادیدکننده رناگ AKEMI Wاصالح شده باشند ،فاختارهاا فنگی قواتر از فطوح فنگهاا باقیماناده تشادید
پیدا می کند .این موضوع ممتن افت به صورت ایجاه لته هیاده شاوه ،هرچناد شادت رناگ نقاا
محصول به حساب نمیآید ،اما به ویژگیهاا فنگ نسبت هاهه میشوه.

مشخصات فنی
پوشش

تقریباً 20-10 m2/liter

رنگ

شها مانند آب

هانسیته

0/78 g/cm3

انبارهارا:
هر شرایط خنک ،هر بستهبندا اصکی خوه میتوان آن را  2فال نگهدارا کره.
فالمت و ایمنی:
قب از حم یا افتهاهه از محصول برگه مشخصات ایمنی مواه ( MSDSرا مطالعه کنید.
نتته مهم:

اطالعات باال بر افاس آخرین فطح توفعه و تتنولوژا کابرها ما افت .با توجه باه تعاده عواما تأثیرگاذار
مختکف ،این اطالعات -و همچنین هیگر توصیههاا فنی متتاوب یاا غیرمتتاوب -بایاد باه عناوان تاذکرات
غیراجبارا تکقی شوند .مصر کننده هر هر موره خاص موظف افت کاه آزمونهااا عمکتارها ،کاه شاام
اهدا محصول بوهه اما به آن محدوه نمیشوه ،را هر ناحیهاا غیرمشخا از نمونه اجرا کند.

