
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

کننده مخصوص آماده برای استفاده بر پایه مواد با کیفیت باایی آغشته یک  W AKEMIتشدیدکننده رنگ 

گیارد. باه های سنگ نفوذ کرده و یک پلیمر مقاوم شکل میمعلق در آب است. این محصول در سیستم حفره

هاای دهاد. ویژگیدهد، که پایداری تشدید رنگ را افااای  میعالوه، واکنشی با ماده سیلیسی سنگ رخ می

 ه عبارتند از: این ماد

 کند.رنگ طبیعی و ساختار سنگ بدون درخش  را تشدید می -

 اثر مقاومتی در برابر آب و آلودگی -

 کند. بر روی سطح سنگ ییه ای ایجاد نمی -

 دهد به سنگ اجازه نفس کشیدن می -

 مقاومت و پایداری عالی در مقابل آب و هوا -

 عدم زرد شدن -

 کردن عدم وجود بوی آزاردهنده به هنگام کار -

 های بیرونی و داخلیبرای استفاده در محیط -

ایان  -کنادبعد از سخت شدن در اثر تماس با مواد غذایی های  خطاری بارای ساالمتی ایجااد نمی -

 موضوع توسط موسسه آزمایشگاهی خارجی آلمانی تأیید شده است. 

 مورد استفاده:

های مصانوعی ممانناد مرمار، ر و سنگهای طبیعی جاذب، صیقلی، اره شده، متخلخل و زببرای اصالح سنگ

 ، سنگ ماسه، گرانیت، گینس و سنگ بنای بتنی(. Solnhoferسنگ لوح، سنگ آهک 

 دستورالعمل استفاده: 

 ناپذیر شود.تواند منجر به آسیب جبرانهای فرآیندی میعدم توجه به راهنمایی

باشد. در مناطق بیرونای  ماندهاقیمالً خشک و عاری از تمامی مواد بتمیا کردن: سطح باید تمیا، کا  .1

ها، کلرایدها( نباشد، چرا کاه ایان ها، سولفاتهای مضر منیتراتکه سنگ حاوی نمک مطمئن شوید

سازی را کم کنند. بسته به نوع سنگ و درجه آلاودگی، محصاویت توانند جذب مواد آغشتهمواد می

: تمیاا به برگه مشخصات فنای توجاه کنیاد، لطفاً به پیشنهادات ما و همچنین اندزیر پیشنهاد شده

 ، زدایناده ماومAKEMI ، از باین برناده زناگAKEMI ، زداینده فایلم باتنAKEMI کننده سنگ



AKEMIزداینااده جلبااک و خاااه ، AKEMIخمیاار زداینااده روغاان و چرباای ، AKEMI زداینااده  و

ح محافظتی سنگ، شستشو دهید. قبل از اصال. بعد از تمیا کردن، به خوبی با آب AKEMI گرافیتی

گیارد. روز اولیه صورت می 1-2سطح آن باید کامالً خشک باشد. به عنوان یک قانون، این کار بعد از 

سااعت از محافظات در  24( است. برای مدت حدود ºF 77-59م ºC 25-15دمای کاربردی بهینه 

برابر باران اطمینان حاصل کنید. سطح نباید توسط گرمای زیر زمینی یا نور مستقیم خورشاید گارم 

 شود.

یاک ییاه نااز  و صاا  از آن را یا اسپری اعماال کنیاد.  ماپبا یک برس،  رقیق نشده را محصول .2

 ول اجازه دهید تا درون سنگ جذب شود. اعمال کرده و مدت زمان کافی به محص

کند، یک باار دیگار وقتی که محصول شروع به خشک شدن می دقیقه بعد از اعمال، 10-15تقریباً  .3

 مواد اضافی را با یک پارچه جاذب پا  کنید.  آن را به طور یکنواخت پخ  کرده یا

 زم باشد. تواند یخیس می-روی-بر روی سطوح بسیار جاذب، اجراهای مختلف خیس .4

 پا  کرد.  I AKEMIتوان با محلول تمیاکننده اباارها را می .5

 یا صابون سنگ نرم استفاده کنید. AKEMIبرای تمیاکردن منظم، از تمیاکننده کریستال  .6

 

 نکات ویژه: 

ها و خطار بارای شاخا ثالا  اقدامات محافظتی ویژه در صورت کاربرد اسپری: از تشکیل ایروسول -

 بخارها را تنفس نکنید مماسک  محافظتی(جلوگیری کنید. 

بندی کردن سطوح پشتی و جانبی سنگ اطمینان حاصل کنید، تا رطوبت ایجااد شاده نتواناد از آب -

بنادی را بارای آب AKEMI 2015در سنگ نفوذ کند. در این زمینه ما استفاده از پوش  ضد لاک 

 کنیم. سطوح پشتی و جانبی پیشنهاد می

غیرجاذب مناسب نیست. قابلیات اجارای محادود بار روی ساطوح صایقلی یاا  برای سطوح لعابی یا -

 ی نرم. ساییده شده

 سطوح صیقلی باید دوباره صیقل داده شوند تا زمانی که تیرگی روی سطح کامالً از بین برود.  -

های تیاره شادیدتر از درجه افاای  رنگ به ناوع سانگ بساتگی دارد. تیاره شادن بار روی سانگ -

 است. های روشن سنگ

در افاای  رناگ نشاان  های سیلیکاتی پایداری بسیار خوبیپایداری خوب و سنگ آهکیهای سنگ -

 دادند. 



توان با تمیاکننده شود. این روشنی را میمواد اضافی و خشک شده سبب ایجاد روشنی در سطح می -

I AKEMI توان این افاای  را کاه  داد. پا  کرد. هرچند، به این وسیله می 

 شود که بر روی یک ناحیه نمونه آن را آزمای  کنید. ه میتوصی -

 پا  کرد.  AKEMIسازی توان با زداینده آغشتهاند را میمحصویتی که به طور مناسب اعمال نشده -

 استفاده کنید.  AKEMIها از دستک  مایع برای محافظت از دست -

 از این محصول در مقابل شبنم مقاومت کنید.  -

 ضایعات ظر  باید کامالً تخلیه شود.برای دفع مناسب  -

باا تشادیدکننده رناگ  Nero Impalaیا  Nero assolutoهای طبیعی مانند اگر برخی از سنگ -

W AKEMI  ماناده تشادید های باقیتر از سطوح سنگاصالح شده باشند، ساختارهای سنگی قوی

چناد شادت رناگ نقاا کند. این موضوع ممکن است به صورت ایجاد لکه دیاده شاود، هرپیدا می

 شود.های سنگ نسبت داده میآید، اما به ویژگیمحصول به حساب نمی

  

  

 مشخصات فنی

  liter/2m 5-15تقریباً  پوش 

 شیری   رنگ

  pH 7مقدار 

  3g/cm 78/0 دانسیته

 

 انبارداری:

 سال نگهداری کرد.  2توان آن را بندی اصلی خود میدر شرایط خنک، در بسته

 سالمت و ایمنی: 

 ( را مطالعه کنید. MSDSقبل از حمل یا استفاده از محصول برگه مشخصات ایمنی مواد م

 نکته مهم: 



اطالعات بای بر اساس آخرین سطح توسعه و تکنولوژی کابردی ما است. با توجه باه تعادد عوامال تأثیرگاذار 

بایاد باه عناوان تاذکرات  -غیرمکتاوب های فنی مکتاوب یااو همچنین دیگر توصیه -مختلف، این اطالعات

هاای عملکاردی، کاه شاامل کننده در هر مورد خاص موظف است کاه آزمونغیراجباری تلقی شوند. مصر 

 ای غیرمشخا از نمونه اجرا کند. شود، را در ناحیهاهدا  محصول بوده اما به آن محدود نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 


