
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

AKEPOX 2020    کنند  یک رزین اپوکسی دو جزئی ویسکوز بدون حالال  حالاوپ پرکننالد  و یالک  ال

 هاپ این محصو  عبارتند از:آمین اصالح شد  ا  . ویژگیپلی

 گیرپ و اختالط آ انی دارد.با  ا تفاد  از  یستم کارتریج، انداز  -

پ اتصالا  وجالود هالاپ کالم در هیالهشدن. در نتیجه، تنشجمع شدگی بسیار کم حین فرآیند     -

 دارد. 

 اتصا  به شدت مقاوم در مقابل آب و هوا  -

، و ºC 70-60اپ که تح  بالار هسالتند حالدود هاپ اتصا  یافتهپایدارپ حرارتی خوب: براپ قسم  -

 .ºC 110-100د، حدود اپ که در معرض وزن نیستنهاپ اتصا  یافتهبراپ ب ش

 پایدارپ ابعادپ خوبی دارد اتصا  پهیه -

 تمایل کم به خستگی -

 پایدارپ بازپ بسیار خوب، که به این ترتیب این چسب براپ اتصا   یمان بسیار منا ب ا   -

از آنجایی که یک محصو  بدون حال  ا  ، براپ اتصا  مواد نفوذناپذیر در مقابل گار بسیار منا ب  -

 ا  .

 هاپ  اختمانی حامل بار منا ب ا  اتصا  ب شبراپ  -

 ویژگی عایق الکتریکی خوب -

 هاپ کمی مرطوب چسبندگی خوب به  نگ -

 (ABSا تایرن منبسط، منا ب براپ اتصا  مواد حساس به حال  )مانند پلی -

 شود، و به این ترتیب مشکلی در انباردارپ و فرآیند آن وجود ندارد.این محصو  بلورپ نمی -

)مو سه پیشالگیرپ از  Berufgenossenschaft der Bauwirtschaftدپ با توجه به د ته بن -

 GISCODE :RE 01تصادفات و بیمه صنایع  اختمانی آلمان(: 

 پ ا تفاد :زمینه

AKEPOX 2020  هاپ طبیعالی )مرمالر، گرانیال (، عمدتاً در صالنع  پالردازس  النگ بالراپ اتصالا   النگ

ا التفاد   با یکدیگر یا با آهن، فوهد یالا آلومینیالوم ان، موزائیک(هاص مصنوعی یا مواد  اختمانی ) یم نگ

توان به صالورت عمالودپ تالا را میاین محصو   پایدارپ خاص ایجاد شد  تو ط  اختار آن، شود. به دلیلمی

توانند به هم متصل شوند یالا بالراپ نظمی شدید نیز میاعما  کرد؛ حتی  طوح با بی mm 2ض ام  حدود 



ا التایرن،    ، پلی ا تر، پلی PVCها )مواد دیگر مانند پال تیکرود. ها نیز به کار میها یا نرد اتصا  بتن

ABSقطعالات  تالوان باله هالم اتصالا  داد.، پلی کربنات(، کاغذ، چوب، شیشه و بسیارپ از مواد دیگر را نیز می

مالوادپ  شالوند.خالوب محافظال  می اند در مقابل خوردگی خیلیپوشاند  شد  AKEPOX 2020فلزپ که با 

 PUمنعطال،،  PVCپروپیلن(،  الیلیکون، فلوئالورو هیالدروکربن )تفلالون(، ها )پلی اتیلن، پلیمانند پلی الفین

 به هم متصل کرد.  AKEPOX 2020توان با را نمی منعط، و بیوتیل رابر

 د تورالعمل ا تفاد : 

A یستم کارتریج  . 

 گیرپانداز  بدون ناز  اختالط: تنها د تگا  -

 گیرپ و اختالط به طور همزمان با ناز  اختالط: د تگا  انداز 

 شوند را کامالً تمیز کرد  و تا حدودپ زبر کنید.  طوحی که باید اتصا  داد   .1

گیر  را از کارتریج بردارید و کارتریج را داخل تفنگ قرار دهید؛ گیر  را تا جایی ا التفاد  کنیالد کاله  .2

 مواد از هر دو خروجی بیرون بیایند؛  پس در نهای  ناز  اختالط را پر کنید. 

 هاپ رنگ ا تفاد  کرد. یا عصار  AKEPOX% از خمیر رنگ 5توان تا حدود می .3

 م کار بدون ناز  اختالط کامالً با هم م لوط شوند. هر دو جزء باید به هنگا .4

 الاع   6-8ماند. بعالد از حالدود ( قابل ا تفاد  باقی میºC 20دقیقه ) 40-50م لوط براپ حدود  .5

(ºC 20می )12-16هاپ اتصالا  یافتاله را حرکال  داد. بعالد از حالدود توان ب ش (  الاع ºC 20 )

 (. ºC 20افتد )روز اتفاق می 7بعد از  توان آنها را پردازس کرد. بیشترین پایدارپمی

 تمیز کرد. AKEMIکنند  نیترو توان با رقیقابزارها را می .6

 کند.گرما فرآیند     شدن را تسریع کرد  و  رما آن را کند می .7

 قبل از دور انداختن ظرف، آن را کامالً ت لیه کنید.  .8

B محصوهت درون قوطی . 

 شوند را کامالً تمیز کرد  و تا حدودپ زبر کنید.  طوحی که باید اتصا  داد  .1

کامالً م لوط کنیالد  Bقسم  )وزنی یا حجمی( از جزء  1را با  Aقسم  )وزنی یا حجمی( از جزء  2 .2

 تا زمانی که به یک رنگ یکنواخ  د   پیدا کنید. 

 نگ ا تفاد  کرد.هاپ ریا عصار  AKEPOX% از خمیر رنگ 5توان تا حدود می .3



 الاع   6-8ماند. بعالد از حالدود ( قابل ا تفاد  باقی میºC 20دقیقه ) 20-30م لوط براپ حدود  .4

(ºC 20می )12-16هاپ اتصالا  یافتاله را حرکال  داد. بعالد از حالدود توان ب ش (  الاع ºC 20 )

 (. ºC 20افتد )روز اتفاق می 7توان آنها را پردازس کرد. بیشترین پایدارپ بعد از می

 تمیز کرد. AKEMIکنند  نیترو توان با رقیقابزارها را می .5

 کند.گرما فرآیند     شدن را تسریع کرد  و  رما آن را کند می .6

 نکات ویژ : 

پ زمانی کوتاهی قبل از اتصا   الایید  شالوند تالا از کالاهش چسالبندگی  طوح فلزپ باید در فاصله -

 جلوگیرپ شود. 

 هاپ مکانیکی منا ب نیس . هاپ پنوماتیک بدون پیستونکارتریج اختالط تکی براپ تفنگ -

هاپ اختالط در ال  باله د ال  توان با حفظ نسب هاپ مکانیکی و شیمیایی بهینه را تنها میویژگی -

توانالد موجالب تیییالر رنالگ در کننالد  را داشالته و میآورد. چسب یا     کنند  اضافی اثر یک نرم

 اپ شود. نواحی حاشیه

 توان از آن ا تفاد  کرد.غلیظ شد  یا در حا  ژ  شدن ا  ، دیگر نمی چسباگر   -

 شود. ا تفاد  کرد، چرا که به خوبی     نمی ºC 10محصو  را نباید در دماپ زیر  -

ها چسب     شد  در معرض نور خورشید تمایل به زرد شدن دارد و به این ترتیب بالراپ پرکننالد  -

 یا اتصاهت مش ص بر روپ  طوح  فید یا رنگ روشن منا ب نیس .  

توان به و یله حال  از بین برد. این کار تنها به صورت مکانیکی یا بالا چسب     شد  را دیگر نمی -

 ( ممکن ا  .ºC 200 <اعما  دماهاپ باهتر )

اگر رزین به خوبی کار کرد  باشد، بعد از تکمیل فرآین     شالدن، هالیض ضالررپ بالراپ  الالمتی  -

 ن واهد داش 

 ا تفاد  کنید.  AKEMIبراپ کارتریج از ناز  اصلی اختالط  -

 مش صات فنی

 طو ی روشن ( A +B)جزء . رنگ 1

  3g/cm 52/1تقریباً  . دانسیته2

  . زمان کار کردن3

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

 دقیقه ºC 20 30- 20در 

 دقیقه ºC 30 15- 10در 



 دقیقه  ºC 40 10- 5در 

 A +g 10ترکیالالب  g 20 و مقادیر م تل،: ºC 20ب( در 

  Bترکیب 

 دقیقه 70-60

g 50  ترکیالالبA +g 25 

 Bترکیب 

 دقیقه 60-50

g 100  ترکیالالالالبA +g 

 Bترکیب  50

 دقیقه 40 -50

g 300  ترکیالالالالبA +g 

 Bترکیب  150

 دقیقه 35 -45

( یک هیاله shore D. فرآیند     شدن )  تی 4

mm 2  درºC 20 : 

 

  اع  24  اع  8  اع  7  اع  6  اع  5  اع  4  اع  3

-- 23 35 54 65 72 80 

   . خواص مکانیکی: 5

 DIN 53452 : 2N/mm 50-60ا تحکام خمشی 

 DIN 53455 : 2N/mm 20-30ا تحکام کششی 

  مقاوم  شیمیایی

 < DIN 53495:  %5/0جذب آب 

 پایدار %: 10محلو   دیم کلراید 

 پایدار آب نمک

 پایدار % 10آمونیوم 

 پایدار %10آب قلیا 

 پایدار % 10ا ید هیدروکلریک 

 پایدار مشروط  %ز10ا ید ا تیک 

 پایدار مشروط % 10ا ید فرمیک 

 پایدار بنزین

 پایدار روغن دیز 

 پایدار کنند روغن نرم

 

 انباردارپ:

  ا  2بندپ اصلی در جاپ خنک، تقریباً در صورت نگهدارپ در بسته



  الم  و ایمنی: 

 ( را مطالعه کنید. MSDSقبل از حمل یا ا تفاد  از محصو  برگه مش صات ایمنی مواد )

 نکته مهم: 

اطالعات باه بر ا اس آخرین  طح تو عه و تکنولوژپ کابردپ ما ا  . با توجه باله تعالدد عوامالل ترثیرگالذار 

بایالد باله عنالوان تالذکرات  -هاپ فنی مکتالوب یالا غیرمکتالوبو همچنین دیگر توصیه -م تل،، این اطالعات

هالاپ عملکالردپ، کاله شالامل ونکنند  در هر مورد خاص موظ، ا   کاله آزمغیراجبارپ تلقی شوند. مصرف

 اپ غیرمش ص از نمونه اجرا کند. شود، را در ناحیهاهداف محصو  بود  اما به آن محدود نمی

 

 

 

 

 

 

 

 


