
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

AKEPOX 5000  کننده ی رزین اپوکسی حااوی یاک تا  یک چسب دو جزئی مایع بدون حالل بر پایه

 های این محصول عبارتند از:کلوآلیفاتیک( ات . ویژگیهای حلقوی )تیآمین آلیفاتیکپلی

 رنگ بسیار خنثی  -

 تمایل بسیار کم به زرد شدن -

 ی اتصال ها در الیهشدن. در نتیجه، وجود کمینه تنشحین فرآیند ت  جمع شدگی بسیار کم  -

 اتصال مقاوم در مقابل آب و هوا  -

 آمیزی شود.رنگ AKEPOXتواند به خوبی با خمیرهای  رنگ می -

 کندی اتصال به خوبی شکل خود را حفظ میالیه -

 تمایل کم به خستگی -

  چسب برای اتصال تیمان بسیار مناتب اتپایداری بازی بسیار خوب، که به این ترتیب این  -

 یار مناتباز آنجایی که یک محصول بدون حالل ات ، برای اتصال مواد نفوذناپذیر در مقابل گار بس -

 ات .

 های تاختمانی حامل بار مناتب ات برای اتصال ب ش -

 های تاندویچیای عالی برای تولید ب شرزین الیه -

 چسبده خوبی به آنها میها، بحتی در صورت مرطوب بودن تنگ -

 (ABSاتتایرن، دهند )مانند پلیمناتب برای اتصال موادی که در تماس با حالل واکنش می -

)موتسه پیشاگیری از  Berufgenossenschaft der Bauwirtschaftدتته بندی با توجه به  -

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

 ی اتتفاده:زمینه

AKEPOX 2030  های طبیعی )مرمار، عمدتاً در صنع  تنگ برای اتصال و چسباندن مقاوم به هوای تنگ

از طریا  باه کاار  شاود.های مصنوعی یا مواد تاختمانی )تیمان، موزائیک( اتتفاده میگرانی ( و نیز تنگ

 تاوانبناابراین می شود.بردن مواد خام با کیفی  باال، امکان توتعه تیستمی فراهم شد که به ت تی زرد می

های طبیعی رنگ از آن در ترکیب با تنگ های اپوکسی مرتوم،بدون داشتن ویژگی زرد شدن شدید تیستم

حتی تفید اتتفاده کرد. ویسکوزیته پایین آن امکان ایجاد اتصاالت بسیار باریاک چساب را فاراهم روشن یا 

توانناد ی نیز میمواد دیگر گذاری انجام داد.الیه توانی میی تابیده حتهای شیشهکند.در ترکیب با پارچهمی



، پلای ABSاتاتایرن، ت  ، پلای اتاتر، پلی PVCها )مانند پالتتیک چسبانده شوند، AKEPOX 5000با 

هاا )پلای پلای الفین برای چسباندن AKEPOX 5000 .رکربنات(، کاغذ، چوب، شیشه و بسیاری از مواد دیگ

مناتاب  و فلاز بیوتیال رابار نرم، PU، نرم PVCتیلیکون، فلوئورو هیدروکربن )تفلون(،  پروپیلن(،اتیلن، پلی

 . نیس 

 دتتورالعمل اتتفاده: 

 شوند را کامالً تمیز کرده و تا حدودی زبر کنید. تطوحی که باید اتصال داده .1

شاود  وطم ل Bباید کامالً با یک قسم  وزنی یا حجمی از جزء  Aدو قسم  وزنی یا حجمی از جزء  .2

 تا زمانی که به یک رنگ یکنواخ  دت  پیدا کرد. 

های رناگ اتاتفاده کارد یا عصاره AKEPOXتوان برای رنگ کردن از خمیر رنگ در صورت نیاز می .3

 . %(5)بیشینه 

تااع   6-8ماند. بعد از حدود ( قابل اتتفاده باقی میºC 20دقیقه ) 30تا  20م لوط برای حدود  .4

(ºC 20می )12-16های اتصاال یافتاه را حرکا  داد. بعاد از حادود توان ب ش (  تااعºC 20 )

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

 تمیز کرد. AKEMI جهانی کنندهتوان با رقی ابزارها را می .5

 کند.را کند می گرما فرآیند ت   شدن را تسریع کرده و ترما آن .6

 قبل از دور انداختن ظرف، آن را کامالً ت لیه کنید.  .7

 نکات ویژه: 

قیا  باه دتا  های اخاتالط دب توان با حفظ نسهای مکانیکی و شیمیایی بهینه را تنها میویژگی -

 .کننده را دارداضافی اثر یک نرم چسب یا ت   کننده آورد؛

  مجزا اتتفاده کنید. هایاز لوله Bو  Aبه هنگام اتت راج جزء  -

 توان از آن اتتفاده کرد.غلیظ شده یا در حال ژل شدن ات ، دیگر نمی رزیناگر   -

 شود. اتتفاده کرد، چرا که به خوبی ت   نمی ºC 10محصول را نباید در دمای زیر  -

 چسب ت   شده تمایل به زردی دارد.  ºC 50در دمای ثاب  باالی  -

ا بامکانیکی یاا  ن به وتیله حالل از بین برد. این کار تنها به صورتتوات   شده را دیگر نمی رزین -

 ( ممکن ات .ºC 200 <اعمال دماهای باالتر )

ی اگر رزین به خوبی کار کرده باشد، بعد از تکمیل فرآین ت   شادن، هایض ضارری بارای تاالمت -

 .ن واهد داش 



توان باا گارم کاردن آن مجادداً کمی تمایل به بلوری شدن دارد )اثر عسلی(. محصول را می Aجزء  -

 قابل اتتفاده کرد. 

های پایداری اتصال، تا حد زیادی به تنگ طبیعی بساتگی دارد کاه بایاد اتصاال داده شاود: تانگ -

 دهند. های کربناتی واکنش میر از تنگتیلیکاتی بهت

 مش صات فنی

 رنگ شفافبدون رنگ تا زرد کم :Aجزء  . رنگ 1

 رنگ شفاف: بدون زنگ تا زرد کمBجزء 

  3g/cm 15/1: تقریباً Aجزء  . دانسیته2

 3g/cm 10/1: تقریباً Bجزء 

  . زمان کار کردن3

 دقیقه ºC 10 70- 60در  Bجزء  A  +g 50از جزء  g 100الف( م لوط 

 قیقهد ºC 20 30- 20در 

 دقیقه ºC 30 20- 15در 

 دقیقه  ºC 40 10- 5در 

 A +g 10ترکیااب  g 20 و مقادیر م تلف: ºC 20ب( در 

  Bترکیب 

 دقیقه 45-35

g 50  ترکیاابA +g 25 

 Bترکیب 

 هدقیق 35-25

g 100  ترکیاااابA +g 

 Bترکیب  50

 قیقهد 20 -30

g 300  ترکیاااابA +g 

 Bترکیب  150

 قیقهد 15 -25

( یک shore D. الف( فرآیند ت   شدن )ت تی 4

 : ºC 20در  mm 2الیه 

 

 تاع  24 تاع  8 تاع  7 تاع  6 تاع  5 تاع  4 تاع  3

-- 30 51 67 74 76 81 

   . خواص مکانیکی: 5

 DIN 53452 : 2N/mm 60-70اتتحکام خمشی 

 DIN 53455 : 2N/mm 30-40اتتحکام کششی 

 E 2N/mm 2500-3000مدول 

  مقاوم  شیمیایی



 < DIN 53495:  %5/0جذب آب 

 پایدار %: 10محلول تدیم کلراید 

 پایدار آب نمک

 پایدار % 10آمونیوم 

 پایدار %10آب قلیا 

 پایدار % 10اتید هیدروکلریک 

 پایدار مشروط  %ز10اتید اتتیک 

 پایدار مشروط % 10اتید فرمیک 

 پایدار بنزین

 پایدار روغن دیزل

 پایدار کنندهروغن نرم

 

 انبارداری:

 تال 2یباً بندی اصلی در جای خنک، تقردر صورت نگهداری در بسته

 تالم  و ایمنی: 

 ( را مطالعه کنید. MSDSقبل از حمل یا اتتفاده از محصول برگه مش صات ایمنی مواد )

 نکته مهم: 

ر تأثیرگاذا اطالعات باال بر اتاس آخرین تطح توتعه و تکنولوژی کابردی ما ات . با توجه باه تعادد عوامال

ان تاذکرات بایاد باه عناو -های فنی مکتاوب یاا غیرمکتاوبگر توصیهو همچنین دی -م تلف، این اطالعات

 ردی، کاه شااملهاای عملکاکننده در هر مورد خاص موظف ات  کاه آزمونغیراجباری تلقی شوند. مصرف

 ای غیرمش ص از نمونه اجرا کند. شود، را در ناحیهاهداف محصول بوده اما به آن محدود نمی

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


