
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

AKEMI Super Gloss های مصنوعی عالی است.  ها و واکسیک محصول حاوی حالل تولید شده از رزین

 های این محصول عبارتند از: ویژگی

 خشک شدن سریع  -

 تشدید رنگ قوی -

 میزان درخشندگی باال  -

 پایداری در مقابل زرد شدن  -

 مقاوم. به آب و آلودگی -

 راحتی مراقب. به دلیل سطح مسدود و مسطح  -

 مورد استفاده:

AKEMI Super Gloss های برای بازنگری سطوح زبر، ساییده، متخلخل و جتابب ستاخته شتده از ستنگ

، سنگ ماسه، کوارتزی.، موزاییتک و Solnhodenطبیعی و مصنوعی )مانند مرمر، گرانی.، لوح سنگ، لوح 

تواننتد بته هتایی مناستب است. کته ن یها یا چهارچوبها، لبهبرای گوشه بتن خوبرو( مناسب اس.  به ویژه

 صوورت مکانیکی صیقل داده شوند  

 دستورالع ل استفاده: 

ها باشد  بسته بته نتوس ستنگ و درجته ت یز کردن: سطح باید ت یز، کامالً خشک و بدون ت امی الیه .1

فاً به پیشنهادات مراقبتی ما و نیز برگته زیر استفاده کرد، لط AKEMIتوان از محصوالت آلودگی، می

مشخصات فنی توجه کنید: ت یزکننده سنگ، از بین برنده فیلم بتتن، از بتین برنتده زنتگ، زداینتده 

،زداینده موم، خ یر زداینده روغن و گریس، از بین برنتده گرافیت.  بعتد از  POWERجلبک و خزه 

از اصالح محافظتی سنگ، سطح آن باید کتامالً ت یز کردن آن را به خوبی با آب شستشو دهید  قبل 

 خشک باشد  

نشده و یکنواخ. در یک الیه نازل با برس، غلتک رنتگ یتا پارچته بتدون محصول را به صورت رقیق .2

 کرک اع ال کنید؛ تا زمان خشک شدن از تابش مستقیم خورشید و رطوب. اجتناب کنید  

 ه خشک شود  دقیق 60تا  10با توجه به دما، اجازه دهید سطح  .3

 برای سطوح بسیار جابب، دو بار اع ال کنید   .4



 ت یز کرد   AKEMIکننده نیترو توان با رقیقابزار را می .5

 بهترین نتایج را از خود نشان داده اس.   AKEMIکردن منظم، صابون سنگ نرم برای ت یز .6

 نکات ویژه 

 استفاده کنید   AKEMIها از دستکش مایع برای محافظ. از دس. -

- Super Gloss   نباید بر روی سطوح صیقل خورده، ساییده، لعابی یا مرطوب استفاده شود 

کنیم که به جتای آن از تشتدیدکننده رنتگ پایداری آن در نواحی بیرونی محدود اس.، پیشنهاد می -

AKEMI   استفاده کنید 

- AKEMI Super Gloss  نیس.  برای محصوالت سوخته ماننند کوتو، کلینکر یا سفال مناسب 

- Super Gloss   .در مقابل خراش مقاوم نیس 

هتای الک ها حساس هستند )مانند متواد مصتنوعی مختلتال، الستتیک، بخشاجسامی که به حالل -

 خورده (را باید در نواحی کاری محافظ. کرد  

- Super Gloss کننده نیترو تواند به طرزی عالی با رقیقمیAKEMI   پاک شود 

 ضایعات، ظرف محتوی آن باید کامالً تخلیه شود  مشخصات فنیبرای دفع مناسب  -

 مشخصات فنی 

 شفاف زرد  رنگ 

  g/ml 43/1تقریباً  دانسیته

 

 انبارداری:

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

 سالم. و ای نی: 

 ( را مطالعه کنیدMSDSمشخصات ای نی مواد )قبل از ح ل یا استفاده از محصول برگه 

 نکته مهم: 

اطالعات باال بر اساس آخرین سطح توسعه و تکنولوژی کابردی ما اس.  با توجه بته تعتدد عوامتل ترگیرگت ار 

بایتد بته عنتوان تت کرات  -های فنی مکتتوب یتا غیرمکتتوبو ه چنین دیگر توصیه -مختلال، این اطالعات



هتای ع لکتردی، کته شتامل کننده در هر مورد خاص موظال اس. کته آزمونغیراجباری تلقی شوند  مصرف

 ای غیرمشخص از ن ونه اجرا کند  شود، را در ناحیهاهداف محصول بوده اما به آن محدود ن ی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


