
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

AKEPOX 2010  آمین کننده پلدیسدت  حداو  یدکحدالل  ژل مانند بددو  دو جزئی رزین اپوکسی یک

 ها  این محصول عبارتند از:اصالح شده اس . ویژگی

وجدود    اتصدالهدا  کدم در هیدهتنش ،در نتیجه .شد جمع شدگی بسیار کم حین فرآیند ست  -

 . دارد

 اتصال به شدت مقاوم در مقابل آب و هوا  -

  ها  رنگیا سایه AKEPOXبا خمیرها  رنگ  و مؤثر پذیر  آسا رنگ -

، و ºC 70-60ا  که تح  بدار هسدتند حددود ها  اتصال یافتهبرا  قسم پایدار  حرارتی خوب:  -

 .ºC 110-100ا  که در معرض وز  نیستند، حدود ها  اتصال یافتهبرا  بتش

 ی داردپایدار  ابعاد  خوبا  ورقه  هیه -

 تمایل کم به خستگی -

 پایدار  باز  بسیار خوب، که به این ترتیب این چسب برا  اتصال سیما  بسیار مناسب اس  -

از آنجایی که یک محصول بدو  حالل اس ، برا  اتصال مواد نفوذناپذیر در مقابل گار بسیار مناسب  -

 اس .

 امل بار مناسب اس ها  ساختمانی حبرا  اتصال بتش -

 ویژگی عایق الکتریکی خوب -

 ها  کمی مرطوب چسبندگی خوب به سنگ -

 گیر  و اختالط خوبی دارد. با  استفاده از سیستم کارتریج، اندازه -

 (ABSاستایر  منبسط، مناسب برا  اتصال مواد حساس به حالل )مانند پلی -

 و به این ترتیب مشکلی در انباردار  و فرآیند آ  وجود ندارد. شود،این محصول بلور  نمی -

)موسسه پیشدگیر  از  Berufgenossenschaft der Bauwirtschaftدسته بند  با توجه به  -

 GISCODE :RE 01تصادفات و بیمه صنایع ساختمانی آلما (: 

   استفاده:زمینه

AKEPOX 2010   ها  طبیعدی )مرمدر، گرانید (، سدنگسدنگ بدرا  اتصدال  پدرداز  عمدتاً در صدنع

ظاهر ژل مانند و همدوار  شود. به دلیلهاص مصنوعی یا مواد ساختمانی )سیما ، موزائیک( استفاده میسنگ

مدواد  بده عدالوه، .توا  به اتصاهت نازک نیز دس  یافد آ ، این محصول پایدار  عمود  خوبی دارد، اما می



، پلی کربندات(، کاذدذ، چدوب، شیشده و ABSاستایر ، استر، پلی ست ، پلی PVCها )دیگر مانند پالستیک

پدروپیلن(، هدا )پلدی اتدیلن، پلیتوا  به هم اتصال داد. مواد  مانند پلی الفینبسیار  از مواد دیگر را نیز می

تدوا  بدا منعطد،، بیوتیدل رابدر و فلدزات را نمی PUمنعطد،،  PVCسیلیکو ، فلوئورو هیدروکربن )تفلو (، 

AKEPOX 2010  .به هم متصل کرد 

 دستورالعمل استفاده: 

A سیستم کارتریج . 

 گیر بدو  نازل اختالط: تنها دستگاه اندازه -

 گیر  و اختالط به طور همزما  با نازل اختالط: دستگاه اندازه

 شوند را کامالً تمیز کرده و تا حدود  زبر کنید. طوحی که باید اتصال دادهس  .1

گیره را از کارتریج بردارید و کارتریج را داخل تفنگ قرار دهید؛ گیره را تا جایی اسدتفاده کنیدد کده  .2

 مواد از هر دو خروجی بیرو  بیایند؛ سپس در نهای  نازل اختالط را پر کنید. 

 ها  رنگ استفاده کرد. عصاره یا AKEPOXخمیر رنگ  ز% ا5توا  تا حدود می .3

 م کار بدو  نازل اختالط کامالً با هم متلوط شوند. هر دو جزء باید به هنگا .4

سداع   6-8بعدد از حددود ماند. ( قابل استفاده باقی میºC 20دقیقه ) 20-30متلوط برا  حدود  .5

(ºC 20می )12-16ها  اتصدال یافتده را حرکد  داد. بعدد از حددود توا  بتش (  سداعºC 20 )

 (. ºC 20افتد )روز اتفاق می 7بعد از  توا  آنها را پرداز  کرد. بیشترین پایدار می

 تمیز کرد. AKEMI نیترو کنندهتوا  با رقیقابزارها را می .6

 کند.گرما فرآیند ست  شد  را تسریع کرده و سرما آ  را کند می .7

 قبل از دور انداختن ظرف، آ  را کامالً تتلیه کنید.  .8

B محصوهت درو  قوطی . 

 کامالً تمیز کرده و تا حدود  زبر کنید.  شوند راسطوحی که باید اتصال داده .1

کامالً متلوط کنیدد  Bقسم  )وزنی یا حجمی( از جزء  1را با  Aقسم  )وزنی یا حجمی( از جزء  2 .2

 تا زمانی که به یک رنگ یکنواخ  دس  پیدا کنید. 

 ها  رنگ استفاده کرد.یا عصاره AKEPOX% از خمیر رنگ 5توا  تا حدود می .3



سداع   6-8ماند. بعدد از حددود ( قابل استفاده باقی میºC 20دقیقه ) 20-30متلوط برا  حدود  .4

(ºC 20می )12-16ها  اتصدال یافتده را حرکد  داد. بعدد از حددود توا  بتش (  سداعºC 20 )

 (. ºC 20افتد )روز اتفاق می 7توا  آنها را پرداز  کرد. بیشترین پایدار  بعد از می

 تمیز کرد. AKEMIکننده نیترو توا  با رقیقابزارها را می .5

 کند.گرما فرآیند ست  شد  را تسریع کرده و سرما آ  را کند می .6

 نکات ویژه: 

درسد  بده دسد  ها  اختالط نسب حفظ توا  با ها  مکانیکی و شیمیایی بهینه را تنها میویژگی -

تواندد موجدب تیییدر رندگ در کنندده را داشدته و میاضافی اثر یک نرم چسب یا ست  کننده آورد.

 ا  شود. نواحی حاشیه

 ها  مجزا استفاده کرد. کننده باید از کاردکبرا  چسب و ست  -

 توا  از آ  استفاده کرد.ذلیظ شده یا در حال ژل شد  اس ، دیگر نمی چسباگر   -

 شود. استفاده کرد، چرا که به خوبی ست  نمی ºC 10محصول را نباید در دما  زیر  -

ها و به این ترتیب بدرا  پرکنندده چسب ست  شده در معرض نور خورشید تمایل به زرد شد  دارد -

  یا اتصاهت مشتص بر رو  سطوح سفید یا رنگ روشن مناسب نیس . 

به صورت مکانیکی یا بدا توا  به وسیله حالل از بین برد. این کار تنها ست  شده را دیگر نمی چسب -

 ( ممکن اس .ºC 200 <اعمال دماها  باهتر )

چ ضدرر  بدرا  سدالمتی اگر رزین به خوبی کار کرده باشد، بعد از تکمیل فرآین ست  شدد ، هدی -

 نتواهد داش 

 استفاده کنید.  AKEMIبرا  کارتریج از نازل اصلی اختالط  -

 مشتصات فنی

 رنگ: زرد کمAجزء  . رنگ 1

 عسلید : زرBجزء 

  3g/cm 18/1 تقریباً :Aجزء  . دانسیته2

 3g/cm 11/1 تقریباً :Bجزء 

  . زما  کار کرد 3

 دقیقه ºC 10 70- 60در  Bجزء  A  +g 50از جزء  g 100ال،( متلوطی 

 دقیقه ºC 20 30- 20در 

 دقیقه ºC 30 15- 10در 



 دقیقه  ºC 40 10- 5در 

 A +g 10ترکیددب  g 20 و مقادیر متتل،: ºC 20ب( در 

  Bترکیب 

 دقیقه 45-35

g 50  ترکیددبA +g 25 

 Bترکیب 

 دقیقه 35-25

g 100  ترکیددددبA +g 

 Bترکیب  50

 دقیقه 20 -30

g 300  ترکیددددبA +g 

 Bترکیب  150

 دقیقه 15 -25

( یک هیده shore D. فرآیند ست  شد  )ستتی 4

mm 2  درºC 20 : 

 

 ساع  24 ساع  8 ساع  7 ساع  6 ساع  5 ساع  4 ساع  3

-- 32 40 53 63 73 83 

   . خواص مکانیکی: 5

 DIN 53452 : 2N/mm 100-110استحکام خمشی 

 DIN 53455 : 2N/mm 50-60استحکام کششی 

  E 2N/mm 3500-4000مدول 

  مقاوم  شیمیایی

 < DIN 53495:  %5/0جذب آب 

 پایدار %: 10محلول سدیم کلراید 

 پایدار آب نمک

 پایدار % 10آمونیوم 

 پایدار %10آب قلیا 

 پایدار % 10اسید هیدروکلریک 

 پایدار مشروط  %ز10اسید استیک 

 پایدار مشروط % 10اسید فرمیک 

 پایدار بنزین

 پایدار روذن دیزل

 پایدار کنندهروذن نرم

 

 انباردار :



 سال 2تقریباً بند  اصلی در جا  خنک، در صورت نگهدار  در بسته

 سالم  و ایمنی: 

 ( را مطالعه کنید. MSDSقبل از حمل یا استفاده از محصول برگه مشتصات ایمنی مواد )

 نکته مهم: 

اطالعات باه بر اساس آخرین سطح توسعه و تکنولوژ  کابرد  ما اس . با توجه بده تعددد عوامدل ترثیرگدذار 

بایدد بده عندوا  تدذکرات  -  فنی مکتدوب یدا ذیرمکتدوبهاو همچنین دیگر توصیه -متتل،، این اطالعات

هدا  عملکدرد ، کده شدامل کننده در هر مورد خاص موظ، اس  کده آزمو ذیراجبار  تلقی شوند. مصرف

 ا  ذیرمشتص از نمونه اجرا کند. شود، را در ناحیهاهداف محصول بوده اما به آ  محدود نمی

 

 

 

 

 

 

 


