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 دارکنر سوپر

Darkener Super 

 

 مشخصات:

باشد.فعال بهینه شده می  Siloxanes و حاوی پایه حالل است  راین محصول ب    

د.نش با ماده سیلیسی نیز رخ می دهبه عالوه یک واک شود.این محصول توسط منافذ موجود در سنگ حذف می  

ویژگی های زیر را دارا می باشد: این محصول  

تشدید رنگ طبیعی سنگ و بهبود ساختار سنگهای صیقلی. -  

کند.از جال و درخشندگی سطوح پولیش شده حفاظت می -  

دهد.تشکیل نمی سنگ سطحظاهر الیه ای روی  -  

دهد.به سنگ امکان تنفس می -  

سیار مقاوم و پایدار است.بدر برابر هوازدگی  -  

رنگ باختگی ندارد.  -  

رسد.ای هنگام استفاده از این محصول به مشام نمیهیچ بوی آزار دهنده -  

قابل استفاده در محیطهای سرپوشیده و فضای باز. -  

قابل استفاده در مدت زمان طوالنی حین انجام کار. -  

در برابر آب و گرد و غبار مقاوم است. -  

 

 موارد مصرف:

سنگ آهک  مرمریت ، اسلیت، مانند: ،که خاصیت جذب پذیری دارندای طبیعی و ریخته ای صیقل داده شده سنگهای برای فرآوری  -

آشالر.گنیس و بتن  گرانیت، ای،سنگ ماسه سولنهوفر،  
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تیره و مشکی خیلی مناسب است .مانند: سنگی این محصول به خصوص برای سطوح  - 

(Nero Assoluto ,Impala Black ,Galaxy ,Zimbabwe Black) 

.کردبا این محصول بهینه  توانرا مینواحی آسیب دیده مانند ترکهای مویی و خیلی نازک  -  

ظاهری همگن پیدا می کنند.،سطوح  -  

بسیار مناسب ست. یو آهک ییلیکاتاین محصول برای دوام و افزایش رنگ روی سنگهای س -  

 

 دستور العمل استفاده:

باید توجه داشته باشید که سنگهایی که در فضای باز هستند باشد.  لکه کامالً خشک و عاری از هر گونه  ،سطح باید تمیز-1

زیرا این امالح باعث کاهش خاصیت جذب پذیری مواد  ( نباشند. کلریدها – سولفاتها - نیتراتها حاوی امالح و نمکهای مضر)

 اشباع کننده روی سنگ می شوند.

محصوالت زیر پیشنهاد می گردد: سنگ، بسته به نوع و درجه آلودگی  

)پاک کننده سنگ(  AKEMI Stone Cleaner, 

)پاک کننده جرم بتن(  AKEMI Concrete Film Remover, 

یت(مر)پاک کننده زنگ زدگی برای مر  AKEMI Rust Remover, 

 ,AKEMI Algae and Mildew Remover)پاک کننده خزه و جلبک(

)الیه بردار واکس(  AKEMI Wax Stripper, 

)خمیر پاک کننده روغن و گریس(  AKEMI Oil and Grease Remover paste, 

 . AKEMI Graffiti Remover )پاک کننده رنگ(

 

ود.شروز صبر کنید تا کامال خشک  2الی  1سطح را با آب بشویید و به مدت  و قبل از فرآوری تمیز کردن سطح پس از  

سطح را در  روز باید 1پس از انجام کار به مدت تقریبا  درجه سانتی گراد است. 25الی  15 مناسب ترین درجه حرارت کاری

دگی حفظ کرد.نبار مقابل  

خورشید گرم شود. کف و نور گرمایشی سیستم سطح نباید توسط   

مواد را به صورت رقیق نشده توسط یک برس یا اسپری روی موضع بمالید و مدت زمان الزم را صرف  یک الیه نازک از -2

 کنید تا مواد به خوبی در سنگ نفوذ کنند.

کنید.دقیقه بعد از انجام کار تمامی باقی مانده ها را با یک پارچه پاک  15الی  10دود ح-3  

رای سطوحی که قدرت جذب باالیی دارند ممکن است نیاز باشد چندین مرتبه این کار تکرار شودب-4  

 مایید.نتمیز  Akemi Nitro-Dilutionابزار آالت را توسط محصول -5

استفاده نمایید.   AKEMI MildStone Soap  و یا Crystal Clean رای تمیزکاری معمولی از ب-6  

 

 



 

3 
 

 رهنمودهای ویژه:

یید.اشخاص ثالث جلوگیری نماروی ذرات معلق در هوا و  استفاده می نمایید از پخش اگر از اسپری -  

از ماسک استفاده کنید و بخارات را تنفس ننمایید. -  

د.گیری و آب بندی نمایید تا رطوبت از این نواحی وارد سنگ نشوجانبی و پشت سنگ را به خوبی درز سطوح -  

طوحی که خاصیت جذب پذیری ندارند مناسب نیست.برای سطوح لعابی و س -  

طور کامل از روی سنگ پاک شود. به بخارها سطوح صیقل شده باید دوباره صیقل داده شوند تا -  

گی به نوع سنگ دارد.ترنگ بس شدت -  

سنگهای تیره خیلی بیشتر از سنگهای روشن است. تاثیر این محصول روی -  

یک سطح نمونه انجام دهید. را رویابتدا عملیات پیشنهاد می شود  -  

از دستکش محافظ آکمی استفاده نمایید. -  

افظت کنید.سبت به حالل ها حساس هستند محنکه  اطرافاز تمامی نواحی -  

.رار دهیدپس از استفاده کامل از محصول ،محتویات قوطی را به طور کامل تخلیه نمایید و ظرف خالی را در محل بازیافت  ق -  

شود، استفاده   Nero Assoluto و Nero Impala اگر از این محصول بر روی برخی سنگهای طبیعی مانند  -  

ی محصول که این لکه عارضه ،یک لکه ظاهر شوداین حالت ممکن است به صورت  .تقویت گرددممکن است ساختار سنگ 

.گیردنیست و از ذات رنگ سرچشمه می  

 

 اطالعات فنی:

متر مربع/لیتر 20الی  10حدود پوشش:             

 رنگ:            کمی کدر

سانتی متر مکعبگرم /0.84چگالی:             

 

 اقدامات ایمنی:

www.Akemi.de سایت وب به مراجعه  

 

 طول عمر:

و در صورتی که در ظروف آک درب بسته نگهداری شود. یخ زدگی دور از  ،داری در مکان خنکهسال در صورت نگ 1حدود  

 

 

 


