
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

ضد لک با عملکرد باال کننده یک آغشته  AKEMI سوپر دافع لکه

شده آلکیل  اولیگومر اصالحبرای استفاده، بر پایه  و آماده

اسل.  ایلم موللوه بله دلیل  ایروهلای  آلکوکسی سیلوکسان

تواالد تلا توسط سنگ جذب شده و به ایم ترتیل  میمویینگی 

در اتیجله واکلنک کاتالیسلتی یلک   کنلد عمق زیادی افلو 

، واکنشللی بلا ملاده شود؛ بله علالوهسیلوکسان تشکی  میپلی

دهد که منجلر بله تیریرپلذیری بلاال و سیلیکاتی سنگ رخ می

هلای ایلم ویژگی شلود مقاوم. به مواد برای چندیم سللاه می

 مولوه عبارتند از: 

 ارر دفع کننده روغم و چربی خوب و طوالای مدت -

 دهیجذب آب و آلودگی در مدت زمان رطوب. شدید کاهک -

آزادسازی سریع رطوب. در مدت زملان خشلکی، بله دلیل   -

 افو پذیری باال در مقاب  بخار

ها بر روی سطوح سلنگی اصلالح چسبندگی بسیار پاییم راگ -

 ارر ضد گرافیتی -شده

توان به راحتلی پلا  ی خودکارهای عالمتگذاری را میلکه -

 کرد

 فسی به دلی  عدم وجود الیه سطویحفظ ویژگی تن -

 سخ. شدن بدون شیار -

  UVمقاوم. به تابک  -

بعد از سخ. شدن، ایم مولوه در ارر تماس بلا موللوالت  -

کله توسلط  -کندغذایی هیچ خطری برای سالمتی ایجاد امی

 یک مؤسسه خارجی آلماای تییید شده اس.  

 کند  در زمان سخ. شدن متااوه آزاد امی -

 مورد استفاده:

ی آب، روغلم و چربلی برای اصالح دافعه AKEMI سوپر دافع لکه

ااد، ماانلد سلنگ برای مواد معدای ساختماای استفاده شلده

ملنوعی )سطوح صیقلی یلا زبلر مرملر، سلنگ آهلک،  و طبیعی

گراای.، گنیس، سنگ سما ، کوتو، موزاییلک، سللرامیک الرم، 

های سلیماای لعلابی و غیلره   های سیماای، کاشیبتم، کاشی

ها، صلفوات ها )پوشللکایم مولوه به طور ویژه در آشللخرخااه

های مرملر ، بللرای می،هلا، کار ، حملام )دستشلویی، کاشلی



ها، سلردرها )ضلد گرافیل.  ها، اتلاه کاشلیپنجره یآستااه

 شواد   استفاده می

 دستورالعم  استفاده: 

توااد منجللر بله آسلی  عدم توجه به راهنماهای فرآیندی می

 ااپذیر شود جبران

 تمی، کردن   .1

ها سطح باید تمی،، کامالً خشلک و علاری از تملامی الیله

 AKEMIلوالت باشد  بسته به اوع سنگ و درجه آلودگی، مو

ااد: تمی، کننده سنگ، زداینده فلیل  زیر پیشنهاد شده

بتم، از بیم براده زاگ، زداینده موم، زداینده جلبلک 

و خ،ه، خمیر زداینده روغم و چربی، زداینده گرافیتی  

 های مشخلات فنی مربوطه توجه کنید  لطفًا به برگه

شو در هر صورت، بعد از تمی، کردن، به خوبی با آب شست

دهید  قب  از اینکه اصالحات موافظتی بر روی سنگ اجرا 

شود، باید کامالً خشک شود  به عنوان یلک قاعلده، ایلم 

روز اتفللاد  1-2اتفللاد در زودتللریم حاللل. بعللد از 

 افتد  می

 سازی منطقه امواه: آماده .2

کنی  کله بله منظلور آزملودن قب  از شروع پیشنهاد می

 2m 1-2ای برابلر بلا امواه بازده آغشته سازی، منطقه

را آماده کنید تا ظاهر اشیاء اصالح شده )اف،ایک راگ  

را ارزیابی کرده و ملرف ملواد را بلا بیشلتریم دقل. 

 مشخص کنند 

 رواد آغشته سازی .3

درجله  15-25 سازی دملایتریم شرایط برای آغشتهبه .أ

روز در مقابل   2-3و موافظل. حلدود سااتی گلراد 

رطوب. اس.  سنگ اباید توسط گرمای زیر زمیم یلا 

 اور مستقی  خورشید گرم شود  

 mm 3/0های کلوچکتر از سازی برای شکافارر آغشته .ب

 مناس  اس.  

مرطلوب -در-به طور کلی، یک تا دو وسلیله مرطلوب .ج

مناس  اس.  در مورد سطوح با جذب کمتر، پیشنهاد 

بللا  1:1کنی  کلله ایللم مولللوه را بللا اسللب. مللی

 رقیق کنید   AKEMIکننده ایترو رقیق



مولوه را با یک برس یا ماپ اعماه کنید  دستگاه  .د

 1اسخری بدون هوا با فشلار کل  )بیشلینه فشلار 

ها بلا اسلتفاده از رو  بار  بلرای اصللالح بشلکه

 cm 10-5وری )چند الیه  و فاصله دهااه )جل.  غوطه

ها و درزگیرهلا بایلد س.  )شرایط: لوللهمناس  ا

سلازی تلا زملاای مقاوم به حلاله باشلند   آغشته

 برسد   cm 50-40کند که به ادامه پیدا می

دقیقه بعد از اعماه، تقریبًا قب  از خشک  20حدود  .ه

ای سازی بر روی سطح، هر ملاده اضلافهکردن آغشته

که توسط سنگ جذب اشده اس.، باید با یلک پارچله 

س  کامالً زدوده شود  سطوح صیقلی باید دوباره منا

ای بر روی سللطح صیق  داده شواد تا هرگواه شکوفه

 از بیم برود  

سلازی بله اگر اررات مطلوب دیده اشود یللا آغشته .و

سلازی توان آغشتهصورت غیریکنواخ. ااجام شود، می

را دوباره ااجللام داد  ارلر دافعله آب بعلد از 

ساع. بله  2-3م  بعد از چندیم دقیقه و موافظ. کا

 آیند وجود می

تمی،  AKEMI کننده ایتروتوان با رقیقاب،ار را می .ز

 کرد  

 اکات ویژه: 

مقیاس موافظتی ویژه در صورت کاربرد اسخری: از تشکی   -

ها و خطلر بلرای شلخص راللو جللوگیری کنیلد  ایروسوه

 بخارها را تنفس اکنید )ماسک  موافظتی 

بندی کردن سطوح پشتی و جاابی سنگ اطمینان حاص  از آب -

کنید، تا رطوب. ایجاد شده اتوااد در سنگ افو  کنلد  

 AKEMI 2015در ایم زمینه ما استفاده از پوشک ضلد للک 

 کنی   بندی سطوح پشتی و جاابی پیشنهاد میرا برای آب

روز زمان  1-2اگر سطح اصالح شده تمی، شده باشد، حدود  -

 خشک شدن الزم اس. )بسته به دمای هوا    برای

دار شلدن از لکله AKEMIسوپر  آغشته سازی با دافع لکه -

سنگ جلوگیری کرده و به ایم ترتی  گستر  ایم اقاط تا 

رغ  اینکه آاها ظلاهر افتد  علیحد زیادی به تیخیر می

 توااد بسیاره ساده تمی، شود  شواد، سطح میمی



  یللا مهللاج  و ایلل، عواملل  تمی،کننللده اامناسلل -

سلازی و سلنگ را های فشاری ممکم اس. آغشتهشستشوکننده

کنی  که برای تمیل، کلردن تخری  کنند  ما پیشنهاد می

یا تمی،کننلده بللوری  AKEMIمرت  از صابون مالی  سنگ 

AKEMI  استفاده کنید  حتی بر روی سطوحی که بلا دافلع

از مدت  ااد، ممکم اس. بعدلکه با ارر اااو آغشته شده

زمان طوالای تماس با مولوالت مهلاج  )ماانلد آبمیلوه، 

هایی ایجلاد شلواد  سرکه، الک  یا مواد آرایشی  لکله

اما تا به امروز ایم اطالعات کمتر از مواردی اس. کله 

تللوان بلا ااد  میبا دافع لکه با ارر اااو اصالح اشده

پا  کردن سلریع ایلم موللوالت مهلاج  از ایجلاد لکله 

 ری کرد جلوگی

تلوان ااد را میمولوالتی که به طور مناس  اعماه اشلده -

 پا  کرد   AKEMIسازی با زداینده آغشته

هلا بررسلی اتلاالت موجود باید از اظر مقاوم. بله حاله -

کننده برای هملوار شواد  در موردی که از عوام  مرطوب

های اتلاه استفاده شده اس.، بایلد پلیک کردن پرکننده

 سازی آاها را پا  کرد  غشتهاز اعماه آ

بلرای سلطوح لعلابی و غیرجلا ب یلا  دافع لکله سلوپر -

 ها مناس  ایس.  کاریگچ

زدن و ایجلاد لکله مقدار اضافی ایم مولوه سب  شلکوفه -

 شود  می

اسلتفاده درجه سلااتی گلراد  15اگر در دمای کمتر از  -

شود، هرچند با گلرم کلردن شود، مولوه تیره )ابری  می

 شود  ولوه دوباره شفاف میمدرجه سااتی گراد  25آن تا 

اسلتفاده  AKEMIها از دستکک مایع برای موافظ. از دس. -

 کنید 

سطوحی که باید اصالح شواد باید در مقاب  اور مسلتقی   -

 خورشید موافظ. شواد  

هلا مقلاوم ایسلتند، از مواد ملنوعی که در مقاب  حاله -

جلال هایی که بایلد ها، قسم.موافظ. کنید، مااند پنجره

ها و داده شواد یا اشیاء در ااحیه کار کلردن )ماشلیم

 ها باغچه

 Neroیلا  Nero assolutoهای طبیعی مااند اگر برخی از سنگ -

Impala  ،با دافع لکه با ارر الااو اصلالح شلده باشلند

ماالده های باقیتر از سلطوح سلنگساختارهای سنگی قلوی



ورت کند  ایم موضلوع ممکلم اسل. بله صلتشدید پیدا می

ایجاد لکه دیده شود، هرچند شدت راگ اقلص موللوه بله 

 شود  های سنگ اسب. داده میآید، اما به ویژگیحساب امی

در صورتی که مولوه به طرز صویوی اعملاه شلده باشلد،  -

 برای سالمتی هیچ خطری ادارد 

 برای دفع مناس  ضایعات ظرف باید کامالً تخلیه شود  -

  

  

 مشخلات فنی

، بسته به liter/2m 5-20 تقریباً  پوشک

 ظرفی. جذب سنگ

 زرد شفاف راگ

  3g/cm 76/0تقریبًا   DIN EN ISO 2811-1دااسیته )
 

 اابارداری:

تلوان آن بندی اصلی خلود میدر شرایط خشک و خنک و در بسته

 ساه اگهداری کرد   2را 

 سالم. و ایمنی: 

مواد قب  از حم  یا استفاده از مولوه برگه مشخلات ایمنی 

(MSDS  را مطالعه کنید   

 اکته مه : 

اطالعات باال بر اساس آخریم سطح توسعه و تکنولوژی کلابردی 

ما اس.  با توجه به تعدد عوام  تیریرگلذار مختلل ، ایلم 

 -های فنی مکتوب یا غیرمکتوبو همچنیم دیگر توصیه -اطالعات

کننده باید به عنوان تذکرات غیراجباری تلقی شلواد  مللرف

های عملکردی، که شلام  ر هر مورد خاص موظ  اس. که آزموند

شللود، را در اهللداف مولللوه بللوده امللا بلله آن موللدود امی

 ای غیرمشخص از امواه اجرا کند  ااحیه

 

 

 



 


