
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

های آکریلیک عالی است.  با جالی مات یک درزبند حاوی حالل ساخته شده از رزین AKEMIدرزبند سنگ 

شود  رنگ سطوح اصالح شده با پرداختی درخشنده به خوبی این محصول مقاوم به آب و هوا اس. و زرد نمی

 شود  تر میتشدید شده و مراقب. از آن راح.

 مورد استفاده:

های طبیعی و مصنوعی متخلخل ماننتد مرمترگ گرانیت.گ ستنگ بندی سنگبرای آب AKEMIدرزگیر سنگ 

رو در کاربردهتای درونتی و بیرونتی گ سنگ ماسهگ کوارتزی.گ موزاییک و بتن خوبSolnhofenلوحگ قطعات 

 مناسب اس.  

 دستورالعمل استفاده: 

ها باشد  بسته بته نتوس ستنگ و درجته شک و بدون تمامی الیهتمیز کردن: سطح باید تمیزگ کامالً خ .1

زیر استفاده کردگ لطفاً به پیشنهادات مراقبتی ما و نیز برگته  AKEMIتوان از محصوالت آلودگیگ می

مشخصات فنی توجه کنید: تمیزکننده سنگگ از بین برنده فیلم بتتنگ از بتین برنتده زنتگگ زداینتده 

میر زداینده روغن و گریسگ از بین برنده گرافی.  بعد از تمیتز کتردن جلبک و خزه گزداینده مومگ خ

آن را به خوبی با آب شستشو دهید  قبل از اصالح محافظتی ستنگگ ستطح آن بایتد کتامالً خشتک 

 افتد  روز بعد اتفاق می 1-2باشد  به عنوان یک قانونگ این مورد در زودترین حال. 

خ. در یک الیه نازل با برسگ غلتک رنگ یتا استیری اعمتال نشده و یکنوامحصول را به صورت رقیق .2

 کنید؛ تا زمان خشک شدن از تابش مستقیم خورشید و رطوب. اجتناب کنید  

 دقیقه خشک شود   60تا  10با توجه به دماگ اجازه دهید سطح  .3

 دو بار اعمال کنید  برای سطوح بسیار جاذبگ  .4

 تمیز کرد   AKEMIکننده نیترو توان با رقیقابزار را می .5

 بهترین نتایج را از خود نشان داده اس.   AKEMIکردن منظمگ صابون سنگ نرم برای تمیز .6

 نکات ویژه 

 استفاده کنید   AKEMIها از دستکش مایع برای محافظ. از دس. -

 درزگیر سنگ نباید بر روی سطوح صیقل خوردهگ ساییدهگ لعابی یا مرطوب استفاده شود   -



کنیم که به جتای آن از تشتدیدکننده رنتگ حی بیرونی محدود اس.گ پیشنهاد میپایداری آن در نوا -

AKEMI   استفاده کنید 

 درزگیر سنگ برای محصوالت سوخته ماننند کوتوگ کلینکر یا سفال مناسب نیس.   -

هتای ال  متواد مصتنوعی مختلتالگ الستتیکگ بخش مانندها حساس هستند )اجسامی که به حالل -

 نواحی کاری محافظ. کرد  (را باید در  خورده

 پا  شود   AKEMIکننده نیترو تواند به طرزی عالی با رقیقفیلم درزگیر سنگ می -

 برای دفع مناسب ضایعاتگ ظرف محتوی آن باید کامالً تخلیه شود   -

 مشخصات فنی

  liter/2m 20- 10تقریباً  پوشش

 شفافبدون رنگ  رنگ 

  g/ml 87/0تقریباً  دانسیته

 

 انبارداری:

 سال   2در صورت نگهداری در  شرایط خنک و بدون یخ زدگی در بسته بدنی اصلی خود  

 سالم. و ایمنی: 

 ( را مطالعه کنیدMSDSقبل از حمل یا استفاده از محصول برگه مشخصات ایمنی مواد )

 نکته مهم: 

توجه بته تعتدد عوامتل ترگیرگت ار اطالعات باال بر اساس آخرین سطح توسعه و تکنولوژی کابردی ما اس.  با 

بایتد بته عنتوان تت کرات  -های فنی مکتتوب یتا غیرمکتتوبو همچنین دیگر توصیه -مختلالگ این اطالعات

هتای عملکتردیگ کته شتامل کننده در هر مورد خاص موظال اس. کته آزمونغیراجباری تلقی شوند  مصرف

 ای غیرمشخص از نمونه اجرا کند  شودگ را در ناحیهاهداف محصول بوده اما به آن محدود نمی

 

 

 

 



 

 

 

 


