
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

شده است.  کننده ویژه آماده برای استفاده حاللی بر پایه سیلوکسان اصالحیک آغشته AKEMIتبدیل کننده 

ی واکتن  کاتالیستتی یتک شتود  د  نتیهتهاین محصول به دلیل نیروهای مویینگی توسط سنگ جذب می

هتای ایتن دهتد  ویژگیشود؛ به عالوه، واکنشی بتا متاده ستیلیکاتی ستنگ    میسیلوکسان تشکیل میپلی

 ل عبا تند از: محصو

های شعله دیده، برس خو ده، پرداخ. شده، ساییده شده و جال ختو ده  نگ طبیعی و ساختا  سنگ -

 کند  ا تشدید می

 ها تبخیر سریع حالل -

 و ود بسیا  سریع تشدید  نگ  -

 سرع. پخ  شدن بسیا  باال  -

 کندد خشندگی جال  ا حفظ می -

 ای  ا بر  وی سطح سنگ ایهاد نمی کند الیه -

 دهد به سنگ اجازه تنفس می -

 مقاوم. به آب و هوا و پایدا ی عالی  -

 عدم ز د شدن  -

 بوی کم  -

 برای استفاده بیرونی و داخلی  -

 اثر مقاوم. آب و آلودگی  -

 مو د استفاده:

 مرمتر، شعله دیده، برس ختو ده، ستاییده و صتیقل ختو ده ماننتد طبیعی و مصنوعی هایبرای اصالح سنگ

های سنگ ستاختمانی بتنتی یتا ستنگگرانی.، گنیس،سنگ  ماسه،  ، Solnhofer سنگ آهک سنگ لوح،

، Nero Assolutoهای تیره و ستیاه مماننتد برای سنگ   این محصول به طو  ویژه ودکامپوزیتی به کا  می

Impala black ،Galaxy  وZimbabwe black هتای دیده مماننتد تر ( مناسب. است.  نتواحی آستی

اصالح کرد  به این ترتی  سطح به یک ظاهر یکنواخ. دس. پیدا  AKEMIکننده با تبدیلتوان مویی(  ا می

 دهند  های سیلیکاتی و آهکی پایدا ی افزای   نگ خوبی  ا نشان میکند  سنگمی



 دستو العمل استفاده: 

 ناپذیر شود تواند منهر به آسی  جبرانعدم توجه به  اهنماهای فرآیندی می

 تمیز کردن   .1

ها باشد  بسته بته نتوس ستنگ و د جته آلتودگی، سطح باید تمیز، کامالً خشک و عا ی از تمامی الیه

اند: تمیز کننده سنگ، زداینده فیلم بتن، از بین برنتده زنتگ، زیر پیشنهاد شده AKEMIمحصوالت 

های به برگهزداینده موم، زداینده جلبک و خزه، خمیر زداینده  وغن و چربی، زداینده گرافیتی  لطفاً 

ی بتا آب شستشتو بته ختوب بعد از تمیز کردن تمتامی ستطوح  ا مشخصات فنی مربوطه توجه کنید 

دمای کتا بردی بهینته باید کامالً خشک شود   سنگ  وز( 1-2دهید  قبل از اصالح با تبدیل کنندهم

ºC 25-15  ًستاع. د  مقابتل بتا ان از آن محافطت 24اس.  مطمئن شوید که بته متدت تقریبتا .

 شود  سطح نباید توسط گرمای زیرزمین یا نو  خو شید گرم شود  می

محصول  قیق نشده  ا با یک برس، ماپ یا دستگاه اسپری اعمال کنید  یتک الیته نتاز  و صتا   ا  .2

 اعمال کرده و مدت زمان کافی به آن اجازه دهید تا محصول د ون سنگ جذب شود  

دقیقه بعد از اعمال، مقدا  اضافی  ا کامالً با دستمال جاذب و نترم پتا  کنیتد   بترای  5-10تقریباً  .3

دقیقه بتا آن واکتن   60های با جذب کم، محصول باید تا حدود افزای  تشدید  نگ بر  وی سنگ

 دهد  

ام این ماده ساع. مد 2تا  1بر  وی سطوح بسیا  جاذب، ممکن اس. نیاز باشد که د  فواصل زمانی  .4

  ا اعمال کنید  

 تمیز کرد  AKEMIکننده نیترو توان با  قیقابزا   ا می .5

 یا تمیزکننده کریستال استفاده کنید   AKEMIتوانید از صابون سنگ نرم برای تمیزکردن منظم می .6

 

 نکات ویژه: 

شتخ  ثالت  ها و خطتر بترای محافظتی ویژه د  صو ت کا برد اسپری: از تشکیل ایروسول اقدامات -

 جلوگیری کنید  بخا ها  ا تنفس نکنید مماسک  محافظتی(

بندی کردن سطوح پشتی و جانبی سنگ اطمینان حاصل کنید، تا  طوب. ایهتاد شتده نتوانتد از آب -

بنتدی  ا بترای آب AKEMI 2015د  سنگ نفوذ کند  د  این زمینه ما استفاده از پوش  ضد لتک 

 یم  کنسطوح پشتی و جانبی پیشنهاد می

 برای سطوح لعابی یا غیر جاذب مناس  نیس.   -



 ( <2m 5/0شود که سطوح کوچکتر  ا اصالح کنید مبه دلیل زمان تبخیر کوتاه حالل، پیشنهاد می -

 سطوح جال خو ده باید دوبا ه صیقل داده شوند تا زمانی که تیرگی سطح کامالً از بین برود   -

های تیتره شتدیدتر از نتتای  عمیتق بتر  وی ستنگ میزان افزای   نگ به نوس سنگ بستتگی دا د  -

 های  وشن اس.  سنگ

 شود که بر  وی یک ناحیه نامشخ  تس. کنید  پیشنهاد می -

 پا  کرد   AKEMIسازی توان با زداینده آغشتهاند  ا میمحصوالتی که به طو  مناس  اعمال نشده -

هتای ال  تمامی  نواحی مهاو  حساس به حالل مماننتد متواد مصتنوعی مختلتس، الستتیک، بخ  -

 خو ده(  ا محافظ. کنید  

کننتده تبدیلبتا  Nero Impalaیتا  Nero assolutoهای طبیعتی ماننتد اگتر برختی از ستنگ -

AKEMI پیتدا مانده تشتدید های باقیتر از سطوح سنگاصالح شده باشند، ساختا های سنگی قوی

کند  این موضوس ممکن اس. به صو ت ایهاد لکه دیده شود، هرچند شدت  نگ نقت  محصتول می

 شود  های سنگ نسب. داده میآید، اما به ویژگیبه حساب نمی

 برای دفع مناس  ضایعات ظر  باید کامالً تخلیه شود  -

  

  

 مشخصات فنی

 ، بر  وی سطوح صیقلیliter/2m 30-50تقریباً  پوش 

 کمی تیره  نگ

  3g/cm 96/0تقریباً  (DIN EN ISO 2811-1دانسیته م

 

 انبا دا ی:

 سال نگهدا ی کرد   2توان آن  ا بندی اصلی خود مید  شرایط خشک و خنک و د  بسته

 سالم. و ایمنی: 

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

 نکته مهم: 



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

بایتد بته عنتوان تتذکرات  -های فنی مکتتوب یتا غیرمکتتوبو همچنین دیگر توصیه -مختلس، این اطالعات

ردی، کته شتامل هتای عملکتکننده د  هر مو د خاص موظس اس. کته آزمونغیراجبا ی تلقی شوند  مصر 

 ای غیرمشخ  از نمونه اجرا کند  شود،  ا د  ناحیهاهدا  محصول بوده اما به آن محدود نمی

 

 

 

 

 

 


