
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

شکده آلکاک  کننده ضد لکک آاکاده بکراس ااکت،اده  بکر اایکه اولاصکحار ا ال یک آغشته AKEMIدافع لکه 

آلکحکسی االحکسان اات. این احصحل به دلا  ناروهاس احیانصی تحاط انگ جذب شده و به این ترتاک  

شکحد  بکه االحکسکان تشککا  ایواکنش کاتالاستی یکک الی ستحاند تا عمق زیادس ن،حذ کند. در نتاجهای

دهد که انجر به تأثاراکذیرس بکاو و اواواکت بکه اکحاد بکراس عالوه  واکنشی با ااده االاکاتی انگ رخ ای

 هاس این احصحل عبارتند از: شحد. ویژگیچندین اال ای

 دهیکاهش شدید جذب آب و آلحدگی در ادت زاان رطحبت -

 رطحبت در ادت زاان خشکی  به دلا  ن،حذاذیرس باو در اواب  بخار آزاداازس اریع -

 اثر دافعه براس روغن و چربی -

 اثر ضد گرافاتی -ها بر روس اطح  انصی ا ال  شدهچسبندگی اایان رنگ -

 ح،ظ ویژگی تن،سی به دلا  عدم وجحد ویه اطحی -

 اخت شدن بدون شاار -

  UVاواوات به تابش  -

حل در اثر تماس با احصحوت غذایی هاچ خطرس براس االاتی ایجکاد بعد از اخت شدن  این احص -

 که تحاط یک اؤاسه خارجی آلمانی تأیاد شده اات.  -کندنمی

 کند. در زاان اخت شدن اتانحل آزاد نمی -

 احرد اات،اده:

  اندس آب  روغن و چربی براس اکحاد اعکدنی اکاختمانی ااکت،اده شکدهبراس ا ال  دافعه AKEMIدافع لکه 

اانند انگ طباعی و اصنحعی )اطح   اولی یا زبر ارار  انگ آهکک  گراناکت  گنکاس  اکنگ اکما   

هاس اامانی لعابی و غاکره.. ایکن احصکحل بکه هاس اامانی  کاشیکحتح  احزایاک  اراااک نرم  بتن  کاشی

راس اازهکا  هاس اراکر.  بکها   ک،حات ککار.  حمکام )داتشکحیی  کاشکیها )احشکشطحر ویژه در آشپرخانه

 شحند.  ها  اردرها )ضد گرافات. اات،اده ایها  اتصال کاشیس انجرهآاتانه

 داتحرالعم  اات،اده: 

 نااذیر شحد.تحاند انجر به آاا  جبرانعدم تحجه به راهنماهاس فرآیندس ای

 تماز کردن   .1



گ و درجکه آلکحدگی  ها باشد. بسته بکه نکحس اکناطح باید تماز  کااالً خشک و عارس از تماای ویه

اند: تماز کننده انگ  زداینده فالم بتن  از بان برنکده زنکگ  زیر ااشنهاد شده AKEMIاحصحوت 

هاس زداینده احم  زداینده جلبک و خزه  خمار زداینده روغن و چربی  زداینده گرافاتی. لط،اً به برگه

 اشخصات فنی اربحطه تحجه کناد. 

  به خحبی با آب شستشح دهاد. قب  از اینکه ا الحات احافظتی بکر در هر  حرت  بعد از تماز کردن

روس انگ اجرا شحد  باید کااالً خشک شحد. به عنحان یک قاعده  این ات،اق در زودترین حالکت بعکد 

 افتد. روز ات،اق ای 1-2از 

 اازس انطوه نمحنه: آااده .2

اس برابکر بکا نمحنکه کنام که به انظحر آزاحدن بازده آغشته اازس  انطوکهقب  از شروس ااشنهاد ای
2m 1-2  را آااده کناد تا ظاهر اشااء ا ال  شده )افزایش رنگ. را ارزیابی کرده و اصرف احاد را بکا

 باشترین دقت اشخص کنند.

 روند آغشته اازس .3

روز در اوابک   2-3و احافظت حکدود  ºC 25-15اازس دااس بهترین شرایط براس آغشته .أ

 رطحبت اات. انگ نباید تحاط گرااس زیر زاان یا نحر استوام خحرشاد گرم شحد. 

 اناا  اات.  mm 3/0هاس کحچکتر از اازس براس شکافاثر آغشته .ب

ارطحب اناا  اات. در احرد اطح  بکا جکذب -در-به طحر کلی  یک تا دو وااله ارطحب .ج

 AKEMIکننکده ناتکرو بکا رقاق 1:1کنام که این احصحل را با نسکبت ایکمتر  ااشنهاد 

 رقاق کناد. 

احصحل را با یک برس یا ااپ اعمال کناد. داتصاه ااپرس بدون هحا با فشار ککم )باشکانه  .د

ورس )چند ویکه. و فا کله دهانکه ها با اات،اده از روش غحطهبار. براس ا ال  بشکه 1فشار 

ها و درزگارها باید اواوم بکه حکالل باشکند.. ات. )شرایط: لحلهاناا  ا cm 10-5)جت. 

 براد.  cm 50-40کند که به اازس تا زاانی ادااه اادا ایآغشته

اازس بر روس اکطح  هکر دقاوه بعد از اعمال  توریباً قب  از خشک کردن آغشته 20حدود  .ه

اک  ککااالً زدوده اس که تحاط انگ جذب نشده اات  باید با یکک اارچکه اناااده اضافه

اس بر روس اطح از بان شحد. اطح   اولی باید دوباره  او  داده شحند تا هرگحنه شکحفه

 برود. 

تکحان اازس به  حرت غاریکنحاخت انجکام شکحد  ایاگر اثرات اطلحب دیده نشحد یا آغشته .و

ا  بعد از اازس را دوباره انجام داد. اثر دافعه آب بعد از چندین دقاوه و احافظت کاآغشته
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 تماز کرد.  AKEMI کننده ناتروتحان با رقاقابزار را ای .ز

 نکات ویژه: 

ها و خطکر بکراس شکخص ثالک  اوااس احافظتی ویژه در  حرت کاربرد ااپرس: از تشکا  ایرواحل -

 جلحگارس کناد. بخارها را تن،س نکناد )اااک  احافظتی.

شتی و جانبی انگ اطمانان حا   کناد  تا رطحبت ایجکاد شکده نتحانکد بندس کردن اطح  ااز آب -

بنکدس را بکراس آب AKEMI 2015در انگ ن،حذ کند. در این زاانه اا اات،اده از احشش ضد لکک 

 کنام. اطح  اشتی و جانبی ااشنهاد ای

ه بکه روز زاان براس خشک شدن وزم اات )بسکت 1-2اگر اطح ا ال  شده تماز شده باشد  حدود  -

 دااس هحا.. 

دار شدن انگ جلحگارس کرده و به ایکن ترتاک  گسکترش از لکه AKEMIآغشته اازس با دافع لکه  -

تحانکد بسکااره شحند  اکطح ایرغم اینکه آنها ظاهر ایافتد. علیاین نواط تا حد زیادس به تأخار ای

 ااده تماز شحد. 

اکازس و هاس فشکارس امککن ااکت آغشتهعحاا  تمازکننده نااناا  یا اهاجم و ناز شستشحکننده -

کنام که بکراس تماکز ککردن ارتک  از  کابحن االیکم اکنگ انگ را تخری  کنند. اا ااشنهاد ای

AKEMI  یا تمازکننده بلحرسAKEMI  اات،اده کناد. حتی بر روس اطححی که با دافع لکه بکا اثکر

احصحوت اهاجم )اانند آبماکحه   اند  امکن اات بعد از ادت زاان طحونی تماس بانانح آغشته شده

هایی ایجاد شحند. ااا تا به ااروز این اطالعات کمتر از احاردس ااکت ارکه  الک  یا احاد آرایشی. لکه

تحان با اا  کردن اریع این احصحوت اهاجم از ایجکاد اند. ایکه با دافع لکه با اثر نانح ا ال  نشده

 لکه جلحگارس کرد.

 اا  کرد.  AKEMIاازس تحان با زداینده آغشتهاند را ایاحصحوتی که به طحر اناا  اعمال نشده -

کننکده ها بررای شحند. در احردس که از عحااک  ارطحباتصاوت احجحد باید از نظر اواوات به حالل -

س آنهکا را اکازهاس اتصال اات،اده شده اات  باید اکاش از اعمکال آغشتهبراس همحار کردن ارکننده

 اا  کرد. 

 ها اناا  ناست. کارسدافع لکه براس اطح  لعابی و غارجاذب یا گچ -

 شحد. زدن و ایجاد لکه ایاودار اضافی این احصحل اب  شکحفه -

 اات،اده کناد. AKEMIها از داتکش اایع براس احافظت از دات -

 اطححی که باید ا ال  شحند باید در اواب  نحر استوام خحرشاد احافظت شحند.  -



هایی هکا  قسکمتها اواوم ناستند  احافظت کناد  ااننکد انجرهاز احاد اصنحعی که در اواب  حالل -

 ها.ها و باغچهکه باید جال داده شحند یا اشااء در ناحاه کار کردن )ااشان

با دافع لکه بکا اثکر نکانح  Nero Impalaیا  Nero assolutoاانند هاس طباعی اگر برخی از انگ -

کنکد. اانکده تشکدید ااکدا ایهاس باقیتر از اطح  انگا ال  شده باشند  ااختارهاس انصی قحس

این احضحس امکن اات به  حرت ایجاد لکه دیده شحد  هرچند شدت رنگ نوص احصحل به حساب 

 شحد. ت داده ایهاس انگ نسبآید  ااا به ویژگینمی

 در  حرتی که احصحل به طرز  حاحی اعمال شده باشد  براس االاتی هاچ خطرس ندارد. -

 براس دفع اناا  ضایعات ظرف باید کااالً تخلاه شحد. -

  

  

 اشخصات فنی

  بسککته بککه ظرفاککت جککذب liter/2m 5-20توریبکاً  احشش

 انگ

 زرد ش،اف رنگ

  3g/cm 76/0توریباً  .DIN EN ISO 2811-1دانساته )

 

 انباردارس:

 اال نصهدارس کرد.  2تحان آن را بندس ا لی خحد ایدر شرایط خشک و خنک و در بسته

 االات و ایمنی: 

 . را اطالعه کناد. MSDSقب  از حم  یا اات،اده از احصحل برگه اشخصات ایمنی احاد )

 نکته اهم: 

اطالعات باو بر اااس آخرین اطح تحاعه و تکنحلحژس کابردس اا اات. با تحجه بکه تعکدد عحااک  تأثارگکذار 

بایکد بکه عنکحان تکذکرات  -هاس فنی اکتکحب یکا غاراکتکحبو همچنان دیصر تح اه -اختلف  این اطالعات

ردس  ککه شکاا  هکاس عملکککننده در هر احرد خاص احظف اات ککه آزاحنغاراجبارس تلوی شحند. اصرف

 اس غاراشخص از نمحنه اجرا کند. شحد  را در ناحاهاهداف احصحل بحده ااا به آن احدود نمی



 

 

 

 

 


