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 سیلر سنگ

Stone Sealer Satin Finish 

 مشخصات: 

ن و بنابر ای زدبانگ نمیر ،هوازدگی مقاوم است این محصول در برابر .است رزینهای اکریلیک فوق العاده بتونه حاوی حالل، ساخته شده از این محصول 

 گردد.می براق ساتن  پارچه شده با این ماده به درخشندگی فرآوریبرای استفاده در فضای باز بسیار مناسب است .رنگ سطوح 

 .شودمحافظت از سطح نیز ساده تر می 

 موارد مصرف:

نگهای س سولنهوفر، اسلبهای اسلیت، گرانیت، مرمریت، مانند: .جاذب به کار می رود مصنوعیسنگهای طبیعی و  برای پرکردن خلل و فرجاین محصول 

 در فضای باز و بسته به کار می رود. ،آجر و بتنهای هموارماسه ای ،کوارتزیته ،

 نحوه مصرف:

 :دنی شوممحصوالت زیر پیشنهاد  لودگینوع سنگ ودرجه آ و عاری از هر گونه الیه ای باشد .بسته بهسطح باید تمیز ،کامال خشک  :نظافت -1

 ,AKEMI Concrete Film Remover)پاک کننده سیمان از روی سرامیک و سنگ(

 ,AKEMI Rust Remover)پاک کننده زنگ زدگی برای گرانیت(

 ,AKEMI Wax Stripper)الیه بردار واکس(

 ,AKEMI Oil And Grease Remover Paste)خمیر پاک کننده روغن و گریس(

 ,AKEMI Graffiti Remover)پاک کننده رنگ(
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 روز( خشک شود . 2الی  1باید کامال)معموال  فرآوری مراقبتی سنگقبل از و پس از تمیز کاری با آب فراوان شستشو دهید 

آن را از  و تا قبل از خشک شدن سنکمالید به طور یکنواخت روی سطح ب نازکی از محصول رقیق نشده را غلطک رنگ الیهاسپری یا  ،بایک برس -2

 مستقیم خورشید محافظت نمایید. رطوبت و نور

 دقیقه خشک شود . 60الی  10اجازه دهید سطح مدت با توجه به دما  -3

 ملیات را دو بار تکرار کنید .عبرای سطوح جاذب  -4

 تمیز نمایید.Akemi nitro-Dilution ابزار آالت را با محصول  -5

 بخشی را دارد. اثربهترین  Akemi Mild Stone Soap ای برای نظافت دوره -6

 رهنمودهای ویژه:

 از دستکش محافظ دست آکمی استفاده نمایید. -

 ساب زده و لعابی یا مرطوب استفاده شود. پولیش شده ،این محصول نباید روی سطوح  -

 محصول در فضای باز کم است.ین استفاده کنید.زیرا پایداری اAkemi Colour Intensifier شود در فضای باز به جای این محصول از پیشنهاد می -

 ،آجر لعابی و ظروف سفالی.خشتده مناسب نیست .مانند:ش  ای محصوالت کورهراین محصول ب -

 یرند.اید در محیط کار با محصول قرار گو قطعات الکی نب کائوچو رکیبی مختلف،تاشیائی که نسبت به حاللها حساس هستند مانند مواد  -

 پاک شوند.Akemi Wax Stripper باقی مانده از این محصول می توانند به راحتی توسط محصول های الیه -

 هید.پس از استفاده کامل از محصول ،محتویات قوطی را به طور کامل تخلیه نمایید و ظرف خالی را در محل بازیافت  قرار د -

 اقدامات ایمنی:

 www.Akemi.de  سایت وب به مراجعه

 اطالعات فنی:

 مترمربع/لیتر 20الی  10پوشش:           حدود 

 رنگ:            روشن و زالل مثل آب 

 گرم /سانتی متر مکعب 0.91چگالی حدود  

 

 طول عمر:

 سال در صورت نگهداری در مکان خنک، دور از یخ زدگی  و در صورتی که در ظروف آک درب بسته نگهداری شود. 3حدود


