
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

AKEPOX 2030  ها و ای بدون حالل بر اساس رزین  اوکسسنی حناوی ورسننند یک چسب دو جزئی خامه

 های ای  محصکل عبارتند از:آمی  اصالح شد  است. ویژگیسنند  ولییک سخت

 سخت شدن نسبتاً سریع.  -

-های رننگ ففطنر رننگ سنبزیا عصار  AKEPOXرنگ وذیری راحت با استفاد  از خمیرهای رنگ  -

 طکسی(

 گیری و اختالط آسانی دارد.با  استفاد  از سیستم سارتریج، انداز  -

ی اتصنال وجنکد هنای سنم در هینهشدن. در نتیجه، تنشجمع شدگی بسیار سم حی  فرآیند سخت -

 دارد. 

 اتصال به شدت مطاوم در مطابل آب و هکا  -

 ºCتا حندود  -ºC 20ای سه تحت بار هستند از ای اتصال یافتههوایداری حرارتی خکب: برای قسمت -

 .ºC 110-100ای سه در معرض وزن نیستند، حدود های اتصال یافته، و برای بخش70-60

 ی اتصال وایداری ابعادی خکبی داردهیه -

 تمایل سم به خستگی -

 یار مناسب استوایداری بازی بسیار خکب، سه به ای  ترتیب ای  چسب برای اتصال سیمان بس -

از آنجایی سه یک محصکل بدون حالل است، برای اتصال مکاد نفکذناوذیر در مطابل گار بسیار مناسب  -

 است.

 های ساختمانی حامل بار مناسب استبرای اتصال بخش -

 ویژگی عایق الکتریکی خکب -

 های سمی مرطکب چسبندگی خکب به سنگ -

 (ABSاستایرن منبسر، لیمناسب برای اتصال مکاد حساس به حالل فمانند و -

 شکد، و به ای  ترتیب مشکلی در انبارداری و فرآیند آن وجکد ندارد.ای  محصکل بلکری نمی -

فمکسسه ویشنگیری از  Berufgenossenschaft der Bauwirtschaftدسته بندی با تکجه به  -

 GISCODE :RE 01تصادفات و بیمه صنایع ساختمانی آلمان(: 

 ی استفاد :زمینه



AKEPOX 2030  هایای طبیعنی فمرمنر، گرانینت(، سننگهعمدتاً در صنعت سنگ بنرای اتصنال سننگ 

سناختار شنکد. بنه دلینل آه ، فکهد یا آلکمینیکم استفاد  می ،مصنکعی یا مکاد ساختمانی فسیمان، مکزائیک(

تکانند بنه هنم نسبتاً غیریکنکاخت نیز می سطکح به عالو ، ای، ای  محصکل وایداری عمکدی خکبی دارد.خامه

سنخت، ولنی اسنتر،  PVCها فمنکاد دیگنر ماننند والسنتیک ها نینز مانار شنکند.ها و نرد متصل شد  یا بت 

تکان به هم اتصال داد. ، ولی سربنات(، ساغذ، چکب، شیشه و بسیاری از مکاد دیگر را نیز میABSاستایرن، ولی

شنکند. اند در مطابل خکردگی خیلی خنکب محافتنت میوکشاند  شد  AKEPOX 2030قطعات فلزی سه با 

منعطن،،  PVCوروویل (، سیلیککن، فلکئکرو هیندروسرب  فتفلنکن(، ها فولی اتیل ، ولیمکادی مانند ولی الفی 

PU تکان با منعط، و بیکتیل رابر را نمیAKEPOX 2030  .به هم متصل سرد 

 دستکرالعمل استفاد : 

A سارتریج . سیستم 

 گیریبدون نازل اختالط: تناا دستگا  انداز  -

 گیری و اختالط به طکر همزمان با نازل اختالط: دستگا  انداز 

 شکند را سامالً تمیز سرد  و تا حدودی زبر سنید. سطکحی سه باید اتصال داد   .1

گیر  را از سارتریج بردارید و سارتریج را داخل تفنگ قرار دهید؛ گیر  را تا جایی اسنتفاد  سنیند سنه  .2

 مکاد از هر دو خروجی بیرون بیایند؛ سپس در ناایت نازل اختالط را ور سنید. 

 های رنگ استفاد  سرد. یا عصار  AKEPOX% از خمیر رنگ 5تکان تا حدود می .3

 م سار بدون نازل اختالط سامالً با هم مخلکط شکند. هر دو جزء باید به هنگا .4

سناعت  3-5ماند. بعند از حندود ( قابل استفاد  باقی میºC 20دقیطه ف 20-30مخلکط برای حدود  .5

( ºC 20سنناعت ف 8-10هننای اتصننال یافتننه را حرسننت داد. بعنند از حنندود تننکان بخش( میºC 20ف

 (. ºC 20افتد فروز اتفاق می 7تکان آناا را وردازش سرد. بیشتری  وایداری بعد از می

 تمیز سرد. AKEMIسنند  نیترو تکان با رقیقابزارها را می .6

 سند.گرما فرآیند سخت شدن را تسریع سرد  و سرما آن را سند می .7

 قبل از دور انداخت  ظرف، آن را سامالً تخلیه سنید.  .8

Bکهت درون قکطی . محص 

 شکند را سامالً تمیز سرد  و تا حدودی زبر سنید. سطکحی سه باید اتصال داد  .1



سامالً مخلکط سنیند  Bقسمت فوزنی یا حجمی( از جزء  1را با  Aقسمت فوزنی یا حجمی( از جزء  2 .2

 تا زمانی سه به یک رنگ یکنکاخت دست ویدا سنید. 

 های رنگ استفاد  سرد.یا عصار  AKEPOX% از خمیر رنگ 5تکان تا حدود می .3

سناعت  3-5ماند. بعند از حندود ( قابل استفاد  باقی میºC 20دقیطه ف 20-30مخلکط برای حدود  .4

( ºC 20سنناعت ف 8-10هننای اتصننال یافتننه را حرسننت داد. بعنند از حنندود تننکان بخش( میºC 20ف

 (. ºC 20افتد فق میروز اتفا 7تکان آناا را وردازش سرد. بیشتری  وایداری بعد از می

 تمیز سرد. AKEMIسنند  نیترو تکان با رقیقابزارها را می .5

 سند.گرما فرآیند سخت شدن را تسریع سرد  و سرما آن را سند می .6

 نکات ویژ : 

ی زمانی سکتاهی قبل از اتصال سنایید  شنکند تنا از سناهش چسنبندگی سطکح فلزی باید در فاصله -

 جلکگیری شکد. 

های اختالط درسنت بنه دسنت تکان با حفظ نسبتهای مکانیکی و شیمیایی باینه را تناا میویژگی -

تکانند مکجنب تییینر رننگ در سننند  را داشنته و میآورد. چسب یا سخت سنند  اضافی اثر یک نرم

 ای شکد. نکاحی حاشیه

 سنند  باید از دو ساردک مجزا استفاد  سرد. برای چسب و سخت -

 تکان از آن استفاد  سرد.غلیظ شد  یا در حال ژل شدن است، دیگر نمی چسباگر   -

 شکد. استفاد  سرد، چرا سه به خکبی سخت نمی ºC 10محصکل را نباید در دمای زیر  -

ها چسب سخت شد  در معرض نکر خکرشید تمایل به زرد شدن دارد و به ای  ترتیب بنرای ورسننند  -

 یا رنگ روش  مناسب نیست.   یا اتصاهت مشخص بر روی سطکح سفید

تکان به وسیله حالل از بی  برد. ای  سار تناا به صکرت مکانیکی یا بنا چسب سخت شد  را دیگر نمی -

 ( ممک  است.ºC 200 <اعمال دماهای باهتر ف

اگر رزی  به خکبی سار سرد  باشد، بعد از تکمیل فرآی  سخت شندن، هنیض ضنرری بنرای سنالمتی  -

 نخکاهد داشت

 استفاد  سنید.  AKEMIسارتریج از نازل اصلی اختالط برای  -

 مشخصات فنی

 طکسی، قرمز آجری، مشکی، عاجی روش -سبز ( A +B. رنگ فجزء 1

  3g/cm 52/1تطریباً : Aجزء  . دانسیته2



 3g/cm 52/1: تطریباً Bجزء 

  . زمان سار سردن3

 دقیطه ºC 10 60- 50در  Bجزء  A  +g 50از جزء  g 100 ال،( مخلکط

 دقیطه ºC 20 30- 20در 

 دقیطه ºC 30 12- 8در 

 دقیطه  ºC 40 7- 5در 

 A +g 10ترسیننب  g 20 و مطادیر مختل،: ºC 20ب( در 

  Bترسیب 

 دقیطه 35-25

g 50  ترسیننبA +g 25 

 Bترسیب 

 دقیطه 35-25

g 100  ترسیننننبA +g 

 Bترسیب  50

 دقیطه 20 -30

g 300  ترسیننننبA +g 

 Bترسیب  150

 دقیطه 15 -25

( یک shore Dفرآیند سخت شدن فسختی ال،( . 4

 : ºC 20در  mm 2هیه 

 

 ساعت 24 ساعت 8 ساعت 7 ساعت 6 ساعت 5 ساعت 4 ساعت 3 ساعت 2

34 38 70 73 76 78 80 82 

 2بعنند از سننخت شندن بننه منندت  mm 5ب( هینه 

 : ºC 20ساعت در 

 

ºC 20 ºC 30 ºC 40 ºC 50 ºC 60 ºC 70 ºC 80 ºC 90 ºC 
100 

ºC 
110 

82 77 75 73 78 55 53 53 52 52 
   . خکاص مکانیکی: 5

 DIN 53452 : 2N/mm 50-60استحکام خمشی 

 DIN 53455 : 2N/mm 20-30استحکام سششی 

 E 2N/mm 5500-6000مدول 

  مطاومت شیمیایی

 < DIN 53495:  %5/0جذب آب 

 وایدار %: 10محلکل سدیم سلراید 

 وایدار آب نمک

 وایدار % 10آمکنیکم 

 وایدار %10آب قلیا 



 وایدار % 10اسید هیدروسلریک 

 وایدار مشروط  %ز10اسید استیک 

 وایدار مشروط % 10اسید فرمیک 

 وایدار بنزی 

 وایدار روغ  دیزل

 وایدار سنند روغ  نرم

 

 انبارداری:

 سال 2در جای خنک، تطریباً بندی اصلی در صکرت نگاداری در بسته

 سالمت و ایمنی: 

 ( را مطالعه سنید. MSDSقبل از حمل یا استفاد  از محصکل برگه مشخصات ایمنی مکاد ف

 نکته مام: 

اطالعات باه بر اساس آخری  سطح تکسعه و تکنکلکژی سابردی ما است. با تکجه بنه تعندد عکامنل ترثیرگنذار 

بایند بنه عننکان تنذسرات  -های فنی مکتنکب ینا غیرمکتنکبو همچنی  دیگر تکصیه -مختل،، ای  اطالعات

ردی، سنه شنامل هنای عملکنسنند  در هر مکرد خاص مکظ، است سنه آزمکنغیراجباری تلطی شکند. مصرف

 ای غیرمشخص از نمکنه اجرا سند. شکد، را در ناحیهاهداف محصکل بکد  اما به آن محدود نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 


