
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

کننده آماده برای استفاده، بر یک آغشته  W AKEMIدافع لکه 

های این پایه مواد با کیفیت باال و معلق در آب است. ویژگی

 محصول عبارتند از: 

 دهیکاهش جذب آب در مدت زمان رطوبت -

 اثر دافعه اضافی برای روغن و چربی  -

بر روی سطوح سننیی االنالح ها چسبندگی بسیار پایین رنگ -

 اثر ضد گرافیتی -شده

 حفظ ویژگی تنفسی  -

 عدم زرد شدن -

 بدون الیه سطحی -

 سخت شدن بدون شیار -

 اعمال راحت )کاربرد راحت( -

 بدون بوی آزاردهنده حین استفاده -

 تمیز کردن راحت ابزار با آب -

بعد از سخت شدن، این محصول در اثر تماس بنا محصنوالت  -

کنه توسن   -کندسالمتی ایجاد نمی غذایی هیچ خطری برای

 یک مؤسسه خارجی آلمانی تأیید شده است. 

 مورد استفاده:

ی آب، روغنن و چربنی برای االنالح دافعنه W AKEMIدافع لکه 

نرم ) ماننند سنگ جاذب، سنخت و  های طبیعی مصنوعی الیقلی 

سنگ سناختمانی بتننی ینا  مرمر، گرانیت، سنگ سماک، کوتو،

، حمام یاها آشپرخانه ری از کفپوش درنیهدا (.سطوح کوارتز

و نواحی دییر تنا حند سردرها  میزها، ها،بر آستانه پنجره

این محصول بوی آزاردهنده نداشنته و  .شودتر میزیادی ساده

هنایی مناسن  در بنابراین به ویژه برای اسننتفاده در اتا 

   شود.است که در حال حاضر از آنها استفاده می

 اده: دستورالعمل استف

تواند منجننر بنه آسنی  عدم توجه به راهنماهای فرآیندی می

 ناپذیر شود.جبران

 تمیز کردن   .1



ها سطح باید تمیز، کامالً خشنک و عناری از تمنامی الینه

در مناطق بیرونی توجه داشنته باشنید کنه سننگ  باشد.

ها، کلرایندها( هنا، سنولفاتهای مضر )نیتراتحاوی نمک

توانننند جننذب مننواد می نباشنند، چننرا کننه ایننن مننواد

بسنته بنه ننون سننگ و درجنه  سازی را کم کنند.آغشته

اند: تمینز زینر پیشننهاد شنده AKEMIآلودگی، محصوالت 

کننده سنگ، زداینده فیلم بتن، از بنین برننده زننگ، 

زداینده موم، زداینده جلبنک و خنزه، خمینر زدایننده 

های روغن و چربی، زداینده گرافیتننی. لطفنًا بنه برگنه

مشخصات فنی مربوطه توجه کنید. در هر النورت، بعند از 

از اینکه  تمیز کردن، به خوبی با آب شستشو دهید. قبل

االالحات محافظتی بر روی سنگ اجرا شود، باید کامالً خشک 

شود. به عنوان یک قاعده، این اتفا  در زودترین حالت 

 افتد. روز اتفا  می 1-2بعد از 

 قبل از استفاده آن را به خوبی تکان دهید.  .2

برای ارزیابی بازده، ظاهر و مصرف مواد، یک نمونه را  .3

 آماده کنید. 

اسنت. درجه حنرارت  25تا درجه حرارت  10دمای کاربردی  .4

تا زمان ایجاد اثر دافعه آب و روغن از وجنود رطوبنت 

نباید توس  گرمای زینر زمنین ینا  سطح جلوگیری کنید.

 نور مستقیم خورشید گرم شود. 

بسته به میزان جذب، یک یا چند بار به طور کامنل بنا  .5

برس، ماپ، اسپری یا پارچه بدون کنرک اینن محصنول را 

 کنید.  اعمال

 همیشه این محصول را بر روی سطوح کامل اعمال کنید.  .6

بنا ینک  رااضافی  مواددقیقه بعد از اعمال،  20حدود  .7

از ینک  سطوح الیقلی پاک کنید. برایپارچه مناس  کامالً 

 پد یا پوست بره )پارچه( استفاده کنید.

سناعت بنازده کامنل محصنول بنه دسنت  24بعد از حدود  .8

 آید. می

کردن مرت  الابون مالیم سنگ یا تمیزکنننده  برای تمیز  .9

 .مناس  هستند AKEMIبلوری 

 نکات ویژه: 

مقیاس محافظتی ویژه در الورت کاربرد اسپری: از تشکیل  -

ها و خطنر بنرای شنخا ثالنو جلنوگیری کنیند. ایروسول

 بخارها را تنفس نکنید )ماسک  محافظتی(



بندی کردن سطوح پشتی و جانبی سنگ اطمینان حاالل از آب -

کنید، تا رطوبت ایجاد شده نتواند در سنگ نفوذ کنند. 

 AKEMI 2015در این زمینه ما استفاده از پوشش ضند لنک 

 کنیم. بندی سطوح پشتی و جانبی پیشنهاد میرا برای آب

اند، آغشته شنده W حتی بر روی سطوحی که با دافع لکه -

ست بعد از مدت زمان طنوالنی تمناس بنا محصنوالت ممکن ا

مهاجم )مانند آبمیوه، سرکه، الکل یا منواد آرایشنی( 

هایی ایجاد شوند. اما تا به امنروز اینن اطالعنات لکه

کمتر از مواردی است که با دافع لکنه بنا اثنر ننانو 

توان با پاک کردن سریع این محصنوالت اند. میاالالح نشده

 جلوگیری کرد. مهاجم از ایجاد لکه

تنوان اند را میمحصوالتی که به طور مناس  اعمال نشنده -

 پاک کرد.  AKEMIسازی با زداینده آغشته

زدن و ایجناد لکنه مقدار اضافی این محصول سب  شنکوفه -

 شود. می

اسنتفاده  AKEMIها از دستکش مایع برای محافظت از دست -

 کنید.

نیسنتند،  هنا مقناوماز مواد مصنوعی که در مقابل حالل -

هایی که بایند جنال ها، قسمتمحافظت کنید، مانند پنجره

ها و داده شوند یا اشیاء در ناحیه کار کنردن )ماشنین

 ها(باغچه

 Neroینا  Nero assolutoهای طبیعی مانند اگر برخی از سنگ -

Impala  ،با دافع لکه با اثر ننانو االنالح شنده باشنند

ماننده ای باقیهتر از سنطوح سننگساختارهای سنیی قنوی

کند. این موضنون ممکنن اسنت بنه النورت تشدید پیدا می

ایجاد لکه دیده شود، هرچند شدت رنگ نقنا محصنول بنه 

 شود. های سنگ نسبت داده میآید، اما به ویژگیحساب نمی

 برای دفع مناس  ضایعات ظرف باید کامالً تخلیه شود. -

  

  

 مشخصات فنی

بسته به ، liter/2m 5-15تقریبًا  پوشش

 ظرفیت جذب سنگ

 زرد شفاف رنگ

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



 

 انبارداری:

تنوان آن بندی االلی خنود میدر شرای  خشک و خنک و در بسته

 سال نیهداری کرد.  2را 

 سالمت و ایمنی: 

قبل از حمل یا استفاده از محصول برگه مشخصات ایمنی مواد 

(MSDSرا مطال ) .عه کنید 

 نکته مهم: 

اطالعات باال بر اساس آخرین سطح توسعه و تکنولوژی کنابردی 

ما است. با توجه به تعدد عوامل تأثیرگنذار مختلن ، اینن 

 -های فنی مکتوب یا غیرمکتوبو همچنین دییر توالیه -اطالعات

کننده باید به عنوان تذکرات غیراجباری تلقی شنوند. مصنرف

ردی، که شنامل های عملکدر هر مورد خاص موظ  است که آزمون

شننود، را در اهننداف محصننول بننوده امننا بننه آن محنندود نمی

 ای غیرمشخا از نمونه اجرا کند. ناحیه

 

 

 

 


