برگه اطالعات فنی
ویژگی ها:
کریستتلازوروپ یایه ( AKEMI AK2پنگ محصتت : :ختترک یص محصتت :ماید با ه و آاا و بمای برا
اختتلدای اختتین ایص محصتت :بریایه عامو فس:ل:پوختتوسویات با کودوی باا به هیرا عرکوی مل ایزی ا ع:امو
ف ا هسلن ن ویژگی ها ایص محص :عباپعن ا :
 صوقو یاین مرمر ،خنگ بهص ،م :ایوص ،نه به عن:ان یص ی:شش یپآشن گی یای ایجای میکن آطر خرآ:پین پا کاهش مییه خطح خنگ پا بهب:ی مییه جذب بز:یگی پا کاهش یای و به ایص عرعوی مراقبی ا بن پاحی عر اخی عش ی پنگ خاآلاپ کاپبری پاحی باین گی ص:عی ،بز:یگی و گری و غباپ کم حوص اخلدایم:پی اخلدای :
کری سلازوروپ یایه  AKEMIبرا بهب:ی خطح ظاهر ی :ششها ج ی و ق ییی ایجای ش

ا خنگ بهص

(مانن مرمر ،عراوپعص و خنگها مصن:عی با یو:ن بلنی (مانن م :ایوص اخلدای میش:ین
یخل:پاز یو اخلدای :
 .1قبو ا اخلدای به آ:بی عیان یهو ن
 .2خطح بای عیور ،آشص و ب ون هرگ:نه ی:ششی باش ن
 .3یوشنهای میش:ی که ا یوش اصالح کریسلازوروپ یایه  AKEMI AK1اخلدای کنو ن
 .4بهلریص یما کاپبری  25-15 °C :؛ ا ن:پ مسلقوم آ:پشو جس:گور کری و گرمایش یر مونی
پا آام:ش کنو ن
 .5یپ یص مان عنها یپ ن:احی ک:چص  3-2 m2اخلدای کنو ن
 .6به ط:پ یین:اآی عقریباً  20-10 ml/m2ا کریستتتلازوروپ نهایی  AKEMI AK2پا با یص ییپ
یخلی اخپر کنو ن بالفاصسه یس ا بن با یص یخلگا عص صدحها خنگوص و با چرآش بپام و یص
ی برای ف:ای نرم شروع به صوقو یاین بن کنو ن به صوقو یاین حوص و یس ا فا آ شص ش ن

ایامه یهو عا مانی که به موران یپآشن گی مطس:ب یخی یو ا کنو ن یپ ص:پت نوا ایص مرحسه پا
یص یا یو باپ عیراپ کنو ن
 .7یپ انلها ،گری و غباپ ایجای ش
 .8می ع:ان بالفاصسه ب

پا میع:ان جاپو کرین

ا اصالح ،ا خطح اخلدای کری (بر پو بن پا پفی ن

 .9میع:ان برا عیور کرین کسی ا صاب:ن خنگ نرم  AKEMIاخلدای کرین

نیات ویژ :
 برا ع ووص موران مصرو ،ظاهر و با ی محص :ابل ا یص ناحوه نی:نه پا ایجای کنو ن خط:ح یا اشوالی که (مانن ز:ا م آانه که نبای اصالح ش:ن پا ا یوش بپ:شانو ن اشواء فسر مییص اخی یپ عیاس با محص :واکنش یای و عغوور پنگ یهن ن -به منظ:پ یوشگور ا ایجای زیهها

نگ ،یوشنهای میش:ی ا ی ها ف:ای ض نگ اخلدای کرین

 یپ ص:پت قطد کاپ ،مطیئص ش:ی که هوج عیاخی بوص ی برای ف:ای و کف وج:ی ن اپین یپ ص:پعی که موران بز:یگی ایجاب میکری ،ی ها پا ع:ض کنو ن برا هر کریسلازوروپ ا یص ی مجرا اخلدای کنو ن حوص کریسلازوراخو:ن مییص اخی بز:یگی یپ آراشها یا اعصاات عیوق عجید کن  ،ایص م:اپی بایج اگانه عیور ش:ن ن
-

اجا ن هو که مح ص:ات با گواهان عیاس یا شله با شن ن یپ ص:پت ایص اعداق ،خری اً بنها پا با بب
بش:یو ن محس :ها غسوظ و پقوق نبای با گواهان عیاس یو ا کنن ن

 -یای اپ بسواپ آ:ب ب

ا ح وی  3-4ما بر پو خط:حی که یپ م رض عنش باا قراپ یاپن (مانن

ن:احی وپوی یپ هلوها ن ب

ا  6ما یوباپ بن پا اعیا کنو ن

مشخصات فنی
ی:شش

20-10 ml/m2

پنگ

خرک

یانسوله

عقریباً 1/08 g/cm3

مق اپ pH

عقریباً 2

انباپیاپ :
یپ ص:پت نگه اپ یپ شرایط آنص و ب ون یخ یگی یپ بسله بن

اصسی آ:ی 2 ،خا ن

نیات ایینی:
قبو ا حیو یا اخلدای ا محص :برگه مشخصات ایینی م:ای ( MSDSپا مطاز ه کنو ن
نیله مهم:
اطالعات باا بر اخت اس بآریص ختطح ع:خت ه و عین:ز:

کابری ما اختین با ع:جه به ع ی ع:امو عرگورگذاپ

مخلسف ،ایص اطال عات -و هیچنوص ییگر ع:صتتت وه ها فنی میل:ب یا غورمیل:ب -با ی به عن:ان عذکرات
غوراجباپ عسقی شتت:ن ن مصتترو کنن

یپ هر م:پی آاا م:ظف اختتی که ب م:نها عیسیری  ،که شتتامو

اه او محص :ب:ی اما به بن مح وی نییش:ی ،پا یپ ناحوها غورمشخص ا نی:نه اجرا کن ن

