
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

های این محصوول عاارننود ها است. ویژگییک عصاره رنگدهی فوق مایع بر پایه حالل AKEMIجوهر سنگ 

 از: 

 راحتی اختالط -

 های رنگمحلول شفاف و به این نرنیب بدون رسوبات پیگمنت -

  های طایعی و مصنوعی ها و شیارهای سنگقابلیت نفوذ عالی در حفره -

 مورد استفاده:

های متخلخل و شیاردار، بوتن و سونگ نموای بتنوی هموراه بوا برای رنگ کردن سنگ AKEMIجوهر سنگ 

AKEMI Darkner Plus 1000، سوری AKEPOX  1016یوا میرروفیلور AKEPOX شوود. اسوتفاده می

 نوان نشدید کرده یا نغییر داد. بنابراین رنگ این سنگ را می

 دستورالعمل استفاده: 

 ل از استفاده نران دهید. قا .1

و  AKEPOX 1000% را بوه سوری 5، و نهایتواً Darkener plus% از جوهر سنگ را بوه 30نهایتاً  .2

 اضافه کنید.  AKEPOX 1016پرکننده میررو  Aرا به جزء  10%

 آن را به خوبی مخلوط کنید نا زمانی که رنگ یرنواختی به دست بیاید.  .3

 نرات ویژه 

 استفاده کنید.  AKEMIها از دسترش مایع برای محافظت از دست -

 را باید در فاصله زمانی کمی قال از استفاده به محصوالت مربوطه اضافه کرد.  AKEMIجوهر سنگ  -

اند ممرن اسوت منرور بوه خشوک شودن مقدار اضافی مواد یا موادی که به طور مناسب هم نخورده -

 شوند.  AKEPOX 1016ناکامل 

ممرن اسوت در فرآینود  AKEPOX 1016یی شیمیایی حین کاربرد در های شیمیابه دلیل واکنش -

 سخت شدن نغییر رنگ ایراد شود. 

 دهد. نور خورشید استحرام رنگ سطوح سنگ رنگ شده را کاهش می -

 برای دفع مناسب ضایعات، ظرف محتوی آن باید کامالً نخلیه شود.  -



 مشخصات فنی

 سازطالیی، -ایای، قهوهسیاه، آبی، قهوه رنگ 

  g/ml 0/1نقریااً  دانسیته

 

 اناارداری:

 سال   2در صورت نگهداری در  شرایط خنک و بدون یخ زدگی در بسته بدنی اصلی خود  

 سالمت و ایمنی: 

 ( را مطالعه کنیدMSDSقال از حمل یا استفاده از محصول برگه مشخصات ایمنی مواد )

 نرته مهم: 

سعه و نرنولوژی کابردی ما است. با نوجه بوه نعودد عوامول نرگیرگو ار اطالعات باال بر اساس آخرین سطح نو

بایود بوه عنووان نو کرات  -های فنی مرتوو  یوا ریرمرتوو و همچنین دیگر نوصیه -مختلف، این اطالعات

هوای عملروردی، کوه شوامل کننده در هر مورد خاص موظف است کوه آزمونریراجااری نلقی شوند. مصرف

 ای ریرمشخص از نمونه اجرا کند. شود، را در ناحیهبه آن محدود نمی اهداف محصول بوده اما

 

 

 

 

 

 

 

 

 


