
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

AKEMI Darkner Plus  الکاوت دلوصکاکا   مخصکص  الالیکی آمکابه بکرات ادکه ابه کنندهآغشکهه یک

از  شکصند.دکن  ذک م می هکاتاز طریق نلروهایی مصیلنگی بر ال رهادت. این محصصل  شده واکنشیاصالح

 بهکد.شصب. به عالوه، واکنشی با مابه دلولای دن  رخ میدلوصکاا  تشکلل میواکنش کاتایلاهی ی  پوی

 عبارتند از:  این مابههات ویژگی

 کند.هات صلقوی و دایلده شده را تشدید میرن  طبلعی و داخهار دن  -

 کندبرخشندگی ذال را ال ظ می -

 رب تا رن  دن  را تشدید کربه یا آ  را عصض کرب.رن  ک AKEMIتصا  آ  را با ذصهر دن  می -

 کند. بر روت دطح دن  الیه ات ایجاب نمی -

  بهدبه دن  اذازه ن س کشلد  می -

 مقاومت و پایدارت عایی بر مقابل آم و هصا -

 عدم زرب شد  -

 هات بلرونی و باخویبرات اده ابه بر محلط -

 زما  کارکرب  طصالنی مدت -

 بگی اثرات مقاومت به آم و آیص -

 مصرب اده ابه:

 دکن  آهک  دکن  یکصح، مرمکر، ذکابم صکلقوی و دکایلده شکده ماننکد هات طبلعکیبرات اصکالح دکن 

Solnhofer ، ،یا دن  بنات بهنی ادت. گرانلت، گلنس، دن  مادهAKEMI Darkner Plus تصاند را می

هات غللکر بهنکد. دکن رن  کنند تا رن  دطح را تشدید کربه یکا آ  را ت AKEMIبه عالوه با ذصهر دن  

  هات آهکی پایدارت خصبی بر افزایش رن  نشا  بابند.دلولکاتی و دن 

 بدهصرایعمل اده ابه: 

 ناپ یر شصب.تصاند منجر به آدلب ذبرا هات فرآیندت میییعدم تصذه به راهنما

باشد. بر مناطق بلرونکی  ماندهمالً خش  و عارت از تمامی مصاب باقیدطح باید تملز، کا: تملز کرب   .1

ها، کورایدها( نباشد، چرا ککه ایکن ها، دصی اتهات مضر )نلهراتکه دن  الاوت نم  مطمئن شصید

دازت را کم کنند. باهه به نصع دن  و برذه آیکصبگی، محصکصالت تصانند ذ م مصاب آغشههمصاب می



AKEMI تملکز فنی مراذعکه کنلکد()برات اده ابه منادب به برگه مشخصات  اندزیر پلشنهاب شده :

 ، زباینکده مکصمAKEMI ، از بکلن برنکده زنک AKEMI ، زباینده فکلوم بکهنAKEMI کننده دن 

AKEMIزباینده ذوب  و خزه ، AKEMIخملر زباینده روغن و چربی ، AKEMIزباینده گرافلهکی ، 

AKEMI بکا  شاهشص بهلد. قبل از اصکالح. بعد از تملز کرب ، به خصبی با آمAKEMI Darkner 

Plus (2-1  دن ،)بمکات ککاربربت بهلنکه باید کامالً خش  شکصب روز .ºC 25-15 (ºF 77-59 )

داعت از محافظت بر برابر بارا  اطملنکا  الاصکل کنلکد. دکطح نبایکد  24ادت. برات مدت الدوب 

 تصدط گرمات زیر زملنی یا نصر ماهقلم خصرشلد گرم شصب.

%( 30)نهایهکاً  AKEMIرا با ذصهر دکن   AKEMI Darkner Plusتصا  برات تنظلمات رنگی، می .2

 رن  کرب. 

کنلم که به منظصر آزمصب  بکازبه آغشکهه دکازت، قبل از شروع پلشنهاب می دازت ناالله نمصنه:آمابه .3

ارزیابی ظاهر ذام اصالح شده )افزایش رن ( و تعللن ملزا  مصرف مصاب بکا نهایکت بقکت ممککن، 

 AKEMI Darkner Plusبه هنگکام ادکه ابه از را آمابه کنلد.  2m 1-2به اندازه  ی  ناالله نمصنه

دازت ناالله نمصنکه به منظصر تعللن غوظت رن  و نحصه اده ابه، آمابه AKEMIهمراه با ذصهر رن  

 امرت ضرورت ادت.

ی  الیه نکاز  و صکاف از آ  یا ادپرت اعمال کنلد.  غوه  رن با ی  برس،  رقلق نشده را محصصل .4

 را اعمال کربه و مدت زما  کافی به محصصل اذازه بهلد تا برو  دن  ذ م شصب. 

 را با ی  پارچه ذابم پا  کنلد. بقلقه بعد از اعمال، تمامی مصاب اضافی  10-15تقریباً  .5

 I AKEMIاند را بایکد دکپس بکا تملزکننکده ح شدهاصال AKEMI Darkner Plusدطصالی که با  .6

 پا  کرب. 

 پا  کرب.  AKEMIکننده نلهرو ابزارها را باید با محوصل رقلق .7

 یا صابص  دن  نرم اده ابه کنلد. AKEMIبرات تملزکرب  منظم، از تملزکننده کریاهال  .8

 

 نکات ویژه: 

ها و خطکر بکرات شکخا ثایک  اقدامات محافظهی ویژه بر صصرت کاربرب ادپرت: از تشکلل ایرودصل -

 بخارها را تن س نکنلد )ماد   محافظهی( ذوصگلرت کنلد.

بندت کرب  دطصح پشهی و ذانبی دن  اطملنا  الاصل کنلد، تا رطصبت ایجکاب شکده نهصانکد از آم -

بنکدت را بکرات آم AKEMI 2015بر دن  ن صب کند. بر این زملنه ما اده ابه از پصشش ضد یک  

 کنلم. دطصح پشهی و ذانبی پلشنهاب می



 ا غلرذابم منادب نلات. برات دطصح یعابی ی -

 دطصح صلقوی باید بوباره صلقل بابه شصند تا زمانی که تلرگی روت دطح کامالً از بلن بروب.  -

هات تلکره شکدیدتر از برذه افزایش رن  به نکصع دکن  باکهگی بارب. تلکره شکد  بکر روت دکن  -

 Nero Impalaیا  Nero assolutoهات طبلعی مانند هات روشن ادت. اگر برخی از دن دن 

هات تر از دکطصح دکن اصالح شده باشند، داخهارهات دکنگی قکصت AKEMI Darkner Plusبا 

کند. این مصضصع ممکن ادت به صکصرت ایجکاب یککه بیکده شکصب، هرچنکد مانده تشدید پلدا میباقی

 شصب.هات دن  نابت بابه میآید، اما به ویژگیشدت رن  نقا محصصل به الاام نمی

روز نگهکدارت شکصب و بنکابراین بایکد قبکل از  1تصاند بکرات نهایهکاً رن  شد  میمحصصل به محض  -

 اده ابه بوباره رن  شصب. 

کننده مطمئن شصید که نازل ادپرت و بخش هات مکانلکی که بر به هنگام اده ابه از ودلوه ادپرت -

 تماس با محصصل خصاهند بصب، برات ذوصگلرت از چابندگی تملز خصاهند شد. 

 پا  کرب.  AKEMIدازت تصا  با زباینده آغشههاند را میتی که به طصر منادب اعمال نشدهمحصصال -

 اده ابه کنلد.  AKEMIها از بدهکش مایع برات محافظت از بدت -

هکات ال  تمامی نصاالی الااس به الالل را بپصشانلد )مانند مصاب مصنصعی مخهوف، الدکهل ، بخش -

 خصربه(. 

 ف باید کامالً تخوله شصب.برات بفع منادب ضایعات ظر -

  

  

 مشخصات فنی

  liter/2m 10-20تقریباً  پصشش

  مات رن 

  3g/cm 92/0 بانالهه

 

 انباربارت:

 دال نگهدارت کرب.  2تصا  آ  را بندت اصوی خصب می، بر باههبر شرایط خن 

 دالمت و ایمنی: 



 ( را مطایعه کنلد. MSDSقبل از المل یا اده ابه از محصصل برگه مشخصات ایمنی مصاب )

 نکهه مهم: 

اطالعات باال بر اداس آخرین دطح تصدعه و تکنصیصژت کابربت ما ادت. با تصذه بکه تعکدب عصامکل ترثلرگک ار 

بایکد بکه عنکصا  تک کرات  -هات فنی مکهکصم یکا غلرمکهکصمو همچنلن بیگر تصصله -مخهوف، این اطالعات

هکات عموککربت، ککه شکامل صرب خا  مصظف ادت ککه آزمص کننده بر هر مغلراذبارت توقی شصند. مصرف

 ات غلرمشخا از نمصنه اذرا کند. شصب، را بر نااللهاهداف محصصل بصبه اما به آ  محدوب نمی

 

 

 

 

 

 


