
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

هیا  یک محصول دو جزئیی بیر پاییه ر ی   AKEPOXپیوند رنگی

هیا  منحصیر اپوکسی آکریالت محلول در استایرن اسی.  ویژگی

 بفرد ای  محصول عبارتند ا :

قابلی. کارکرد بسیار عالی به دلیل ماهیی. نییر  و  ل  -

 دهدمانند، رشته تشکیل نمی

 دقیقه(  15 -40سخ. شدن بسیار سریع ) -

 خشک شدن سطحی بسیار خوب  -

 قابلی. جال خور  بسیار خوب -

گیر  و اخیتال  با  استفاده ا  سیستم کارتریج، اندا ه -

 خوبی دارد  

 12دقیقیه و  6سیستم کیارتریج بیرا   مانییا  کیار   -

 دقیقه در دسترس اس.

ال بیرا  اتصی -رنیگ 50بیی  ا   -ا  پال. رنگ گسترده -

 ها  میندسی موجود اس.  یکپارچه انواع سنگ

 بیبود محافظ. در مقابل  رد شدن  -

ها  میندسی شده و نییز بیر چسبندگی بسیار خوب به سنگ -

 60-70ها  طبیعی و مصینوعی د  دماهیا  بیا  )رو  سنگ

، در صیورت کیرن  فارنیای.  140-158 /درجه سانتی گراد

 (فارنیای. 212-230 /درجه سانتی گراد 100-110کم: 

 ها  معدنیمقاو  به آب، بنزی  و روغ  -

ای  محصول بعد ا  سخ. شیدن در اریر تمیاس بیا میواد  -

تأیید شیده توسی   -غذایی هیچ خطر  برا  سالمتی ندارد

 یک موسسه خارجی آ مایشی آلمانی  

؛ کیه توسی  ASTM D2369 :g/L 12با توجه بیه  COVمیزان  -

 1168موسسه آ مایشی بیرونی تعییی  شیده اسی.؛ قیانون 

LEED v4 EQc2 SCAQMD ها  ساختار  چندمنظوره را  چسبرا ب

 کند  تکمیل می

 

   استفاده: مینه

برا  اتصیال تنظیمیی رنگیی سینگ  عمدتا    AKEPOXپیوند رنگی

ها  ، سینگCaesarStone ،SileStone ،Zodiaq ،Corianمیندسی ماننید 



، Dekton ،Lapitecها  تکنو )مانند ها و سرامیکطبیعی، سرامیک

Neolith ،Laminam ،Kerlite ،Maxfine  در صیینع. و صیینایع دسییتی )

 شوند  استفاده می

 دستورالعمل استفاده: 

 گیر بدون نا ل اختال : تنیا دستگاه اندا ه -

گیر  و اخیتال  بیه طیور با نا ل اختال : دستگاه انیدا ه -

 همزمان 

 و خشیک شوند را کامال  تمیزسطوحی که باید اتصال داده  .1

 کنید  کرده و تا حدود   بر 

گیره را ا  کارتریج بردارید و کارتریج را داخل تفنگ  .2

قرار دهید؛ گیره را تا جایی استفاده کنید کییه میواد 

ا  هر دو خروجی بیرون بیایند؛ سیپ  در نیاییی. نیا ل 

اولییی خروجییی نییا ل  cm 10ا   اخییتال  را پییر کنییید 

  استفاده نکنید  

هر دو جزء باید به هنگا  کار بدون نا ل اختال  کیامال   .3

 با هم مخلو  شوند  

درجیه  20 دقیقه ) 5-7برا  حدود   Color bond 6 min مخلو  .4

( قابییل اسییتفاده بییاقی فارنیاییی. 68  /سییانتی گییراد

دقیقه  10-12برا  حدود  Colour Bond 12 minماند، مخلو  می

(ºC 20/ ºF 68) ماند   قابل استفاده باقی می 

( و بعید ا  Colour Bond 6 minدقیقیه ) 20-30حدود بعد ا   .5

، ºC 20/ ºF 68( در دما  Colour Bond 12دقیقه ) 30 -40حدو 

پخ. شیده ادامیه داد  colour Bandتوان کار را بر رو  می

 )ساییدن، فر کار ، مته کار (  

گرما فرآیند سخ. شدن را تسیریع کیرده و سیرما آن را  .6

 کند کند می

تمییز  AKEMIکننده نیتیرو توان با رقیقابزارها را می .7

 کرد 

 نکات ویژه: 

اسیتفاده  AKEMIها ا  دستک  مایع برا  محافظ. ا  دس. -

 کنید  

غلیظ شیده ییا در حیال  ل شیدن اسی.، دیگیر  چسباگر  -

 توان ا  آن استفاده کرد نمی



%( ایجیاد شیده توسی  5-8به دلیل جمع شدگی )تقریبیا   -

ایجاد حرارت حیی  فرآینید  پذیر  با  پرکننده وواکن 

ها  اتصال باید تا حد ممک  نا ک باشیند  یهسخ. شدن، 

(<1 mm  ) 

اتصا تی که در معرض رطوبی. و سیرما مقاوم. ناپایدار  -

 هستند  

چسبندگی متوس  بیه میواد سیاختمانی قلییایی و تیا ه  -

 )مانند بت ، آجرها  سیمانی(  

- Colour Band   سخ. شده تمایل بسیار کمی به  رد شدن دارد 

- Colour Band ها ا  تواند با حاللبه محض سخ. شدن دیگر نمی

ای  کار تنیا بیه صیورت مکیانیکی ییا بیا بی  برود  

( ممکی  200 <درجه سیانتی گیراد اعمال دماها  با تر )

 اس. 

 استفاده کنید   AKEMIتنیا ا  نا ل اختال  اصلی  -

اسیتفاده نیا ل اخیتال  را شود که بعید ا  پیشنیاد می -

بردارید و آن را بیا درپیوا اصیلی ببندیید  قبیل ا  

اینکه یک نا ل اختال  جدید را وصل کنید، مطمئ  شیوید 

 شوند  که مواد ا  هر دو خروجی آن خارج می

 مشخصات فنی

 متفاوت رنگ  

  3g/cm 10/1 دانسیته
  )دقیقه(   مان کار کردن

Colour Band 6 min  12 min  
 --- ºC 10 16- 10در 

 ºC 20 7-5 12-10در 

 ºC 30 5-3 7-5در 

  خواص مکانیکی 

 DIN EN ISO 178 : 2N/mm 70-80استحکا  خمشی 

 EN ISO 527: 2N/mm 40-50استحکا  کششی 

  DIN EN ISO 604 : 2N/mm 100-110استحکا  فشار  

 

 انباردار :

بیدون یی   جا  خنکبند  اصلی در در صورت نگیدار  در بسته

 سال 1، تقریبا   دگی



 سالم. و ایمنی: 

قبل ا  حمل یا استفاده ا  محصول برگه مشخصات ایمنی مواد 

(MSDS  را مطالعه کنید ) 

 نکته میم: 

اطالعات با  بر اساس آخری  سطح توسعه و تکنولو   کیابرد  

ما اس.  با توجه به تعدد عوامل تأریرگیذار مختلی ، ایی  

 -ها  فنی مکتوب یا غیرمکتوبو همچنی  دیگر توصیه -اطالعات

کننده باید به عنوان تذکرات غیراجبار  تلقی شیوند  مصیر 

ها  عملکرد ، که شیامل در هر مورد خاص موظ  اس. که آ مون

شییود، را در اهییدا  محصییول بییوده امییا بییه آن محییدود نمی

 ا  غیرمشخص ا  نمونه اجرا کند  ناحیه

 

 

 

 

 

 

 

 


