
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

AKEPOX 3000   رزیب  اپکسسبی الباوی یبک  یپایبهبب و  البالل ببر  ژل ماننب یک چسب  وو زئیبی

 های ای  محصکل عبارتن  از:اصالح ش ه است. ویژگی مخصکصسنن ه سخت

 سریع.  بسیارسخت ش    -

 با  استفاوه از سیستم سارتریج  گیری و اختالط آسا ان ازه -

 ی اتصال های سم ور الیهتنش ش  . ور نتیجه وزکوسم الی  فرآین  سختزمع ش گی بسیار  -

 اتصال به ش ت مقاوم ور مقابل آب و هکا  -

 ی اتصال الیه پای اری ابعاوی خکب -

 تمایل سم به خستگی -

 پای اری بازی بسیار خکب، سه به ای  ترتی  ای  چس  برای اتصال سیما  بسیار مناس  است -

ایی سه یک محصکل ب و  الالل است، برای اتصال مکاو نفکذناپذیر ور مقابل گار بسیار مناس  از آنج -

 است.

 ویژگی عایق الکتریکی خکب -

 های سمی مرطکب چسبن گی خکب به سنگ -

ا  آسری کنیتریبل بکتباوی اسبتایر  منبسب ،مناس  برای اتصال مکاو الساس ببه البالل اماننب  پ ی -

 استایر ( 

 شکو، و به ای  ترتی  مشک ی ور انبارواری و فرآین  آ  وزکو ن ارو.نمیای  محصکل ب کری  -

امکسسه پیشبگیری از  Berufgenossenschaft der Bauwirtschaftوسته بن ی با تکزه به  -

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

 ی استفاوه:زمینه

AKEPOX 3030   آهب ، فبکالو، ف بئات امصبنکعی وهای طبیعبی اتصبال سبنگیک چس  زهانی ببرای، 

ببه ولیبل باشب . اسبتر( میسبخت، پ ی PVCها و مکاو مصبنکعی مخت ب) ا، مس( چکب، سرامیکآلکمینیکم

زمبا  سبخت شب   سبریع ایب  محصبکل را ببرای  ای، ای  محصکل پای اری عمکوی خکبی وارو.هژلساختار 

، مناس  سروه است. ایب  محصبکل ببرای ایجباو اتصبال ور شبرای  بن ی، اتصال الروف و پرچسارهای سرهم

پروپی  (، سبی یکک ، ف کیبکرو هیب روسرب  ها اپ ی اتی  ، پ یپ ی الفی  همکاره مرطکب، تقکیت شیارها و نیئ

 . مناس  نیستمنعط) و بیکتیل رابر  PUمنعط)،  PVCاتف ک (، 



 وستکرالعمل استفاوه: 

 گیریستگاه ان ازهب و  نازل اختالط: تنها و -

 گیری و اختالط به طکر همئما  با نازل اختالط: وستگاه ان ازه

 شکن  را سامالً تمیئ سروه و تا ال ووی زبر سنی . سطکالی سه بای  اتصال واوه  .1

گیره را از سارتریج برواری  و سارتریج را واخل تفنگ قرار وهی ؛ گیره را تا زایی اسبتفاوه سنیب  سبه  .2

 مکاو از هر وو خروزی بیرو  بیاین ؛ سپس ور نهایت نازل اختالط را پر سنی . 

 هر وو زئء بای  به هنگام سار ب و  نازل اختالط سامالً با هم مخ کط شکن .  .3

 وقیقبه 30-60مان . بعب  از الب وو ( قابل استفاوه باقی میºC 20وقیقه ا 3-4مخ کط برای ال وو  .4

تبکا  اتصبال را می (ºC 20سباعت ا 3-5بعب  از الب وو  چس  پای اری اولیه خکبی وارو، (ºC 20ا

 (. ºC 20افت  ااتفاق می ساعت 24بیشتری  پای اری بع  از  تحت فشار قرار واو.

 تمیئ سرو. AKEMIسنن ه نیترو تکا  با رقیقابئارها را می .5

 سن .گرما فرآین  سخت ش   را تسریع سروه و سرما آ  را سن  می .6

 قبل از وور ان اخت  ظرف، آ  را سامالً تخ یه سنی .  .7

 نکات ویژه: 

- AKEPOX 3000  .برای اتصاالتی سه ور معرض رطکبت وایمی قرار وارن ، مناس  نیست 

ی زمانی سکتاهی قبل از اتصال سبایی ه شبکن  تبا از سباهش چسببن گی  ئی بای  ور فاص هسطکح ف -

 ز کگیری شکو. 

های اختالط ورسبت ببه وسبت تکا  با الفظ نسبتهای مکانیکی و شیمیایی بهینه را تنها میویژگی -

ور  تکانب  مکزب  تیییبر رنبگسننب ه را واشبته و میآورو. چس  یا سخت سنن ه اضافی اثر یک نرم

 ای شکو. نکاالی الاشیه

 تکا  از آ  استفاوه سرو.غ یظ ش ه یا ور الال ژل ش   است، ویگر نمی چس اگر   -

 شکو. استفاوه سرو، چرا سه به خکبی سخت نمی ºC 10محصکل را نبای  ور ومای زیر  -

   .تمایل به زرو ش   وارو ،ور معرض نکر خکرشی ، به خصکص چس  سخت ش ه  -

تکا  به وسی ه الالل از بی  برو. ای  سار تنها به صکرت مکانیکی یا ببا یگر نمیچس  سخت ش ه را و -

 ( ممک  است.ºC 200 <اعمال وماهای باالتر ا

اگر رزی  به خکبی سار سروه باش ، بع  از تکمیل فرآی  سخت شب  ، هبیض ضبرری ببرای سبالمتی  -

 نخکاه  واشت



 استفاوه سنی .  AKEMIبرای سارتریج از نازل اص ی اختالط  -

 مشخصات فنی

 : A +B )3000. رنگ ازئء 1

3000 Mini Quick 

 سفی  شیری

 سفی  شیری، سیاه

  3g/cm 16/1تقریباً  (: A + Bازئء  . وانسیته2

  . زما  سار سرو 3

 وقیقه ºC 10 9- 8در  Bزئء  A  +g 75از زئء  g 75ال)( مخ کط 

 وقیقه ºC 20 4- 3در 

 وقیقه ºC 30 3- 2در 

 وقیقه  ºC 40 2- 1در 

 A +g 15ترسیبب   g 15 و مقاویر مخت ): ºC 20ب( ور 

  Bترسی  

 وقیقه 3 -4

g 40   ترسیببA +g 40 

 Bترسی  

g 75   ترسیببA +g 75 

 Bترسی  

g 250   ترسیببببA +g 

 Bترسی   250

( یک shore D. ال)( فرآین  سخت ش   اسختی 4

 : ºC 20ور  mm 2الیه 

 

 ساعت 24 ساعت 5 ساعت 4 ساعت 3 ساعت 2 وقیقه 60 وقیقه 30 وقیقه 15

30 35 36 43 48 50 52 63 

 

 انبارواری:

 سال 2بن ی اص ی ور زای خنک، تقریباً ور صکرت نگه اری ور بسته

 سالمت و ایمنی: 

 ( را مطالعه سنی . MSDSقبل از المل یا استفاوه از محصکل برگه مشخصات ایمنی مکاو ا

 نکته مهم: 



اطالعات باال بر اساس آخری  سطح تکسعه و تکنکلکژی سابروی ما است. با تکزه ببه تعب و عکامبل ترثیرگبذار 

بایب  ببه عنبکا  تبذسرات  -های فنی مکتبکب یبا غیرمکتبکبو همچنی  ویگر تکصیه -مخت )، ای  اطالعات

هبای عم کبروی، سبه شبامل ک سنن ه ور هر مکرو خاص مکظ) است سبه آزمغیرازباری ت قی شکن . مصرف

 ای غیرمشخص از نمکنه ازرا سن . شکو، را ور ناالیهاه اف محصکل بکوه اما به آ  مح وو نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


