
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

کننده مقاوم به هوا آغشته یکبا اثر نانو   AKEMIدافع لکه 

و بدون زردشوندگی آماده برای استتااده  بتر یایته متواد 

فعال آلی با کیایت باال است. این محصول به دلیل نیروهتای 

سط ستن  ذت   مویینگی و حتی بدون مسدود کردن حاره ها  تو

 های این محصول عبارتند از: ویژگی شود.می

 توسعه بسیار سریع اثرات محافظتی -

 اثر نانوی ممتاز )مشخص( -

 بدون کاهش رن  یا با کاهش رن  بسیار کم  -

 اثر دافعه عالی در برابر روغن و چربی -

 دهیکاهش ذ   آ  و آلودگی در مدت زمان رطوبت -

آزادسازی سریع رطوبت در مدت زمتان ششتکی  بته دلیتل  -

 ی یری باال در مقابل بخارناوذ

ها بر روی سطوح ستنگی االتالح چسبندگی بسیار یایین رن  -

 شده

 اثر ضد گرافیتی -

 حاظ ویژگی تناسی به دلیل عدم وذود الیه سطحی -

 سخت شدن بدون شیار -

  UVمقاومت به تابش  -

بعد از سخت شدن  این محصول در اثر تماس بتا محصتوالت  -

کته توستط  -کندنمیغ ایی هیچ شطری برای سالمتی ایجاد 

 یک مؤسسه شارذی آلمانی تأیید شده است. 

 کند. در زمان سخت شدن متانول آزاد نمی -

 مورد استااده:

ی آ   روغن و االالح دافعه با اثر نانو برای AKEMIدافع لکه 

چربی برای متواد معتدنی آشتارشانه و ستاشتمانی استتااده 

 های مصتنوعیاند  مانند سن  طبیعی  سطوح کوارتز و سن شده

)سطوح الیقلی یا زبر مرمر  سن  آهک  گرانیت  گنتی،  ستن  

های سیمانی  سماک  کوتو  موزاییک  سرامیک نرم  بتن  کاشی

این محصول به طتور ویتژه های سیمانی لعابی و غیره(. کاشی

ها  التاحات کتار(  حمتام )دستشتویی  ها )یوششدر آشارشانه

هتا  اتصتال ی ینجرهنههای مرمر(  برای میزهتا  آستتاکاشی

  شوند. ها  سردرها )ضد گرافیت( استااده میکاشی



 دستورالعمل استااده: 

تواند منجتتر بته آستی  عدم توذه به راهنماهای فرآیندی می

 نای یر شود.ذبران

 تمیز کردن   .1

ها سطح باید تمیز  کامالً ششتک و عتاری از تمتامی الیته

 AKEMIباشد. بسته به نوع سن  و درذه آلودگی  محصوالت 

اند: تمیز کننده سن   زداینده فتیلم زیر ییشنهاد شده

بتن  از بین برنده زن   زداینده موم  زداینده ذلبتک 

و شزه  شمیر زداینده روغن و چربی  زداینده گرافیتی. 

 های مشخصات فنی مربوطه توذه کنید. به برگهلطاًا 

در هر الورت  بعد از تمیز کردن  به شوبی با آ  شستشو 

دهید. قبل از اینکه االالحات محافظتی بر روی سن  اذرا 

شود  باید کامالً ششک شود. به عنوان یتک قاعتده  ایتن 

روز اتاتتاد  1-2اتاتتاد در زودتتترین حالتتت بعتتد از 

 افتد. می

 منطقه نمونه: سازی آماده .2

کنیم کته بته منظتور آزمتودن قبل از شروع ییشنهاد می

 2m 1-2ای برابتر بتا نمونه بازده آغشته سازی  منطقه

ظاهر اشیاء االالح شده )افزایش رن ( را آماده کنید تا 

را ارزیابی کرده و مصرف متواد را بتا بیشتترین دقتت 

 مشخص کنند.

 روند آغشته سازی .3

بته شتتوبی تکتان دهیتتد. قبل از استتااده آن را  .أ

و  ºC 25-15ستازی دمتای بهترین شرایط برای آغشته

روز در مقابل رطوبت استت. ستن   2-3محافظت حدود 

نباید توسط گرمای زیتر زمتین یتا نتور مستتقیم 

 شورشید گرم شود. 

 mm 3های کتوچکتر از سازی بترای شتکافاثر آغشته . 

 مناس  است. 

مرطتو  -در-به طور کلی  یک تا دو وستیله مرطتو  .ج

مناس  است. در مورد سطوح با ذ   کمتر  ییشنهاد 

بتتا  1:1کنیم کتته ایتتن محصتتول را بتتا نستتبت متتی

 رقیق کنید.  AKEMIکننده نیترو رقیق

دستگاه محصول را با یک برس یا ماپ اعمال کنید.  .د

 1اساری بدون هوا با فشتار کتم )بیشتینه فشتار 



ها بتا استتااده از رو  االتتالح بشتکه بار( بترای

 cm 10-5وری )چند الیه( و فاالله دهانه )ذتت( غوطه

ها و درزگیرهتا بایتد مناس  است. )شرایط: لولته

ستازی تتا زمتانی مقاوم به حتالل باشتند(. آغشته

 برسد.  cm 50-40کند که به ادامه ییدا می

دقیقه بعد از اعمال  تقریبًا قبل از ششک  20حدود  .ه

ای سازی بر روی سطح  هر متاده اضتافهآغشته کردن

که توسط سن  ذ   نشده است  باید با یتک یارچته 

مناس  کامالً زدوده شود. سطوح الیقلی باید دوباره 

ای بر روی ستتطح الیقل داده شوند تا هرگونه شکوفه

 از بین برود. 

ستازی بته اگر اثرات مطلو  دیده نشود یتتا آغشته .و

ستازی توان آغشتهود  میالورت غیریکنواشت انجام ش

را دوباره انجتتام داد. اثتر دافعته آ  بعتد از 

ساعت بته  2-3چندین دقیقه و محافظت کامل بعد از 

 آیند.وذود می

تمیز  AKEMI کننده نیتروتوان با رقیقابزار را می .ز

 کرد. 

 نکات ویژه: 

مقیاس محافظتی ویژه در الورت کاربرد اساری: از تشکیل  -

بترای شتخص ثالتل ذلتوگیری کنیتد. ها و شطتر ایروسول

 بخارها را تنا، نکنید )ماسک  محافظتی(

بندی کردن سطوح یشتی و ذانبی سن  اطمینان حاالل از آ  -

رطوبت ایجاد شده نتواند در سن  ناوذ کنتد. کنید  تا 

 AKEMI 2015در این زمینه ما استااده از یوشش ضتد لتک 

 کنیم. بندی سطوح یشتی و ذانبی ییشنهاد میرا برای آ 

درذه ستانتی گتراد  15اگر این محصول را در دمای زیر  -

نگهداری کنید  تمایل به غلیظ شدن دارد. بتا گترم آن 

 شود. کامالً مایع و یکنواشت می درذه سانتی گراد  20تا 

روز زمان  1-2اگر سطح االالح شده تمیز شده باشد  حدود  -

 ه دمای هوا(. برای ششک شدن الزم است )بسته ب

بتا اثتر نتانو از  AKEMIآغشته سازی بتا دافتع لکته  -

دار شدن سن  ذلوگیری کرده و به این ترتی  گستتر  لکه

رغم افتتد. علتیاین نقاط تا حد زیتادی بته تتأشیر می

تواند بستیاره ستاده شوند  سطح میاینکه آنها ظاهر می

 تمیز شود. 



عوامتتل تمیزکننتتده نامناستت  یتتا مهتتاذم و نیتتز  -

ستازی و ستن  را های فشاری ممکن است آغشتهشستشوکننده

کنیم که برای تمیتز کتردن تخری  کنند. ما ییشنهاد می

یا تمیزکننتده بلتوری  AKEMIمرت  از الابون مالیم سن  

AKEMI  .حتی بر روی سطوحی که بتا دافتع استااده کنید

اند  ممکن است بعد از مدت شده لکه با اثر نانو آغشته

زمان طوالنی تماس با محصوالت مهتاذم )ماننتد آبمیتوه  

هایی ایجتاد شتوند. سرکه  الکل یا مواد آرایشی( لکته

اما تا به امروز این اطالعات کمتر از مواردی است کته 

تتتوان بتا میاند. با دافع لکه با اثر نانو االالح نشده

اذم از ایجتاد لکته یاک کردن ستریع ایتن محصتوالت مهت

 ذلوگیری کرد.

تتوان اند را میمحصوالتی که به طور مناس  اعمال نشتده -

 یاک کرد.  AKEMIسازی با زداینده آغشته

هتا بررستی اتصاالت موذود باید از نظر مقاومت بته حالل -

کننده برای همتوار شوند. در موردی که از عوامل مرطو 

ت  بایتد یتیش های اتصال استااده شده اسکردن یرکننده

 سازی آنها را یاک کرد. از اعمال آغشته

دافع لکه با اثر نانو برای سطوح لعابی و غیرذاذ  یا  -

 ها مناس  نیست. کاریگچ

زدن و ایجتاد لکته مقدار اضافی این محصول سب  شتکوفه -

 شود. می

هتا مقتاوم نیستتند  که در مقابل حاللمواد مصنوعی از  -

هایی که بایتد ذتال ا  قسمتهمحافظت کنید  مانند ینجره

ها و داده شوند یا اشیاء در ناحیه کار کتردن )ماشتین

 ها(باغچه

 Neroیتا  Nero assolutoهای طبیعی مانند اگر برشی از سن  -

Impala   با دافع لکه با اثر نتانو االتالح شتده باشتند

مانتده های باقیتر از ستطوح ستن ساشتارهای سنگی قتوی

این موضتوع ممکتن استت بته التورت کند. تشدید ییدا می

ایجاد لکه دیده شود  هرچند شدت رن  نقتص محصتول بته 

 شود. های سن  نسبت داده میآید  اما به ویژگیحسا  نمی

 برای دفع مناس  ضایعات ظرف باید کامالً تخلیه شود. -

  

  



 مشخصات فنی

  بسته به liter/2m 5-20تقریبًا  یوشش

 ظرفیت ذ   سن 

 زرد شااف رن 

  3g/cm 78/0تقریبًا  (DIN EN ISO 2811-1دانسیته )
 

 انبارداری:

تتوان آن بندی االلی شتود میدر شرایط ششک و شنک و در بسته

 نگهداری کرد.  سال 2را 

 سالمت و ایمنی: 

قبل از حمل یا استااده از محصول برگه مشخصات ایمنی مواد 

(MSDS .را مطالعه کنید ) 

 نکته مهم: 

بر اساس آشرین سطح توسعه و تکنولوژی کتابردی  اطالعات باال

ما است. با توذه به تعدد عوامل تأثیرگت ار مختلت   ایتن 

 -های فنی مکتو  یا غیرمکتو و همچنین دیگر توالیه -اطالعات

کننده باید به عنوان ت کرات غیراذباری تلقی شتوند. مصترف

 های عملکردی  که شتاملدر هر مورد شاص موظ  است که آزمون

شتتود  را در اهتتداف محصتتول بتتوده امتتا بتته آن محتتدود نمی

 ای غیرمشخص از نمونه اذرا کند. ناحیه

 

 

 


