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 مایع پولیش گرانیت و مرمریت

Liqui Polish Granit ,Marble 

               

 

 

 

 مشخصات:

  و مواد مکمل هستند. غیر آلی جالدهندهکه شامل مواد  ای هستندهای آماده و چسبندمحلولدهنده گرانیت و مرمیت  پولیش ایعم

 این محصول شامل ویژگی های برجسته زیر است:

 .داردشیری مانند ساختار   -

 شود.به راحتی استفاده می  -

 است. بو بدون -

 کمی قلیایی است. -

 عاری از هر گونه مواد سمی است. -

 عاری از واکس است. -

 و پایداری خوبی دارد. کردن به آرامی صورت می پذیردوند ساب زدن و پولیش ر -

 کند.در طول سایش، زمان و مراحل کاری را کوتاه می -

 می باشد. طوالنی مدت قادر به تحمل پولیش -

 

 

 موارد مصرف:
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 می باشد.پولیش شده و ساب زده هدف اصلی این محصول افزایش درخشندگی سطوح 

 گردد:نوع مختلف عرضه می  5این محصول در 

 به عنوان مثال:انواع اونیکس های روشن  و -)تراورتن(، مرمریت و اونیکس روشن یآهک های: برای سنگمرمریت روشن

,Botticino ,Creama Marfil, jura lime stone ,Carrara marble ,Thassos, Sievec 

 ن مثال:عنوابه  و انواع اونیکس تیره.  -آهکی تیره)تراورتن( : برای سنگهای مرمریت تیره

Belgain Hardsteene ,Irish Lime stone ,Nero Marquina ,Nero Pinta ,Gasgan Black ,Ruivina Escuro  

 به عنوان مثال: -: برای سنگهای سخت روشنگرانیت روشن

Kashmir White  ,Bethel White ,Bianco Sardo ,Wid ,Karnataka ,Porkkala ,Edelhammar 

 به عنوان مثال: -سخت ملون : برای سنگهای گرانیت تیره

Juparana ,Labrador(Blue Pearl) ,Rosa Beta ,Rosa Santos ,Red Aziz ,Havanna Brown ,Baltic Brown 

 ثال:مبه عنوان  -: برای سنگهای خیلی تیره یا مشکیگرانیت مشکی 

Nero Impala  ,Nero Orientale ,Basalto Columnare ,Star Galaxi 

 

 رد زیر استفاده می شود:ااین محصول در مو

 .های گوشههای دستی، سایندهپذیر، سفال، پولیش دهندهپولیش  نواحی صنایع دستی: 

کیلو وات( با پدد  2.2کیلو گرم و قدرت حداقل  95صفحه ماشین کف ساب ) با حداقل  3 روندبرای این  سنگهای طبیعی: مجددبازسازی/ مرمت و فرآوری 

 نیاز است. گرم/سانتی متر مکعب( 0.65نمدی )با چگالی 

ه ش اسلب نصب شددماشین پولیمینه های نیمه دستی )ساب زن دستی و در ز سفالیو آجرهای  هتولید انبو های باکاربرد در مکان صنعت سنگهای طبیعی:

 روی دیوار(

 

 نحوه مصرف:

 دهید. قبل از مصرف قوطی را به خوبی تکان -1

 قدار مورد نظر از محصول را روی سطحی که کمی مرطوب است بمالید.م -2

گی درخشدند ه دلخدواهی ازیاز عملیات را دوباره تکرار کنید تدا بده درجدن در صورت  را با یک پد مرطوب پردازش کنید . فرآوریناحیه مورد نظر برای  -3

 اده نمایید.سانتی متر مکعب استف،  گرم 0.64الی  0.56برای اینکه عملیات موفقیت آمیز باشد از یک پد مرطوب با چگالی حداقل  دست یابید.

 دارند استفاده نمایید.ماشینهای یک صفحه ای مناسب نیستند. را باال مشخصاتکه  نمدیاز پدهای  برای ماشینهای کف ساب
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اکم گدردد .معمدوالس سدنگهای آهکدی متدر هداگیناحیه مورد نظر ممکن است الزم باشد از قبل پولیش شود و عاری از انواع خراشدید ،نوع سنگبسته به  -4

 ب ادامه داده شود.روند ساب زنی باید تا حد مطلو شوند.پولیش می 400دانه بندی)مش( تا  کریستال دانه ریز( -زبر،اونیکس و مرمریت )

 آتشفشانی مانند : سنگهای نرم و

Granite,Syenite ,Quartzsyenite ,orthogneis ,anorthosite,aplite,peridotite,laevikite,granodiorite,diorite,gabbro,and 

 tonalite 

 انجام شود. آکمیاید توسط محصول مایع پولیش به شیوه ی سنتی پولیش شوند و بعد از آن بقیه مراحل ساب زنی ب  3000باید تا دانه بندی)مش( 

 مانند : ،سنگهای سخت

Rhyolite, Granite prophry, dacite,and 

 و سنگهای قلیایی مانند:

Andesite, Diabase, pikrite, lamporphry, dolorite, orthogneis, 

 و دیگر سنگهای دگر دیسی مانند:

Granulite, metasomatic Quartz, 

 جال داده شوند. بعد از آن توسط محصول مایع پولیش آکمی سنتی پولیش شوند وبه یک شیوه  3000دانه بندی)مش( باید تا 

 . کنیدتمیز Akemi Stone Cleaner محصول سپس سطح مورد نظر را با  -5

 

 رهنمودهای ویژه:

 استفاده شود.ای کاربردهای حرفه ای رفقط ب -1

 شوند(ی نامیده می)در اصطالح پوست پرتقال. ندنمناسب نیستند و ممکن است ساختار سنگ را نامطلوب ک سنتتیکپدهای نمدی نرم تر و یا پدهای  -2

 یک سطح نمونه انجام دهید. به همین دلیل کار را رویسنگ امکان ارائه دستورالعمل واحد وجود ندارد. به دلیل تنوع  -3

 استفاده شود . ابزاراین محصول باید به عنوان یک  -4

 بق نیازها و اهداف فردی باید از محصول استفاده نمود.ط -5

 در زمان و هزینه صرفه جویی کرد. توانهای فردی میو مهارت هرباستفاده از تجبا  -6

از حدد  موارد پولیش ابتددایی نبایدد زیداد این رای کاربردهای مشخص مانند : کف سازی نیاز است که ویژگی ضد لغزش را هم در نظر داشته باشیم .درب -7

 و یا نرم شده اند )کمی جال داده شده اند(. صورت گیرد .فقط نواحی که لکه دارند )کامال جال ندارند(

 هید.پس از استفاده کامل از محصول ،محتویات قوطی را به طور کامل تخلیه نمایید و ظرف خالی را در محل بازیافت  قرار د -8
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 ایمنی:اقدامات 

 www.Akemi.de  سایت وب به مراجعه

 

 مشخصات فنی:

 رنگ:         سفید،خاکستری تیره ،مشکی

 گرم/سانتی متر مکعب 1.60چگالی:       حدود 

  

 طول عمر:

 آک درب بسته نگهداری شود.سال در صورت نگهداری در مکان خنک، دور از یخ زدگی  و در صورتی که در ظروف  1حدود

http://www.akemi.de/

