
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

AKEPOX 1099  کننده آمیین االیالش هیده یک سیستم دو جزئی رزین اپوکسی کامالً مایع، با یک سخت

هیای منصریر بیه فیرد ایین هیود  ویژگیاسیتفاده می هیاها و حفرهاز بین بردن )بستن( ترکاست که برای 

 مصرول عبارتند از:

 سخت هدن سریع -

 پایین، ویژگی نفوذپذیری خوبی داردبه دلیل ویسکوزیته  -

 کامالً هفاف -

 های روهن کامالً مناسب استهیچ تشدید رنگی ندارد و به این دلیل برای سنگ -

 بدون حالل -

 مقاوم به آب و هوا -

 دهی عالیویژگی سایش پذیری و الیقل -

 بخشدسختی را افزایش داده و کیفیت سطح سنگ طبیعی را بهبود می -

 دهدفزایش میوری را ابازده و بهره -

)موسسه پیشیگیری از  Berufgenossenschaft der Bauwirtschaftدسته بندی با توجه به  -

 GISCODE :RE 01ترادفات و بیمه النایع ساختمانی آلمان(: 

 ی استفاده:زمینه

AKEPOX 1099 سینگ سییمانی و های طبیعی، سییمانسنگتقویت  عمدتاً در النعت سنگ برای نامرئی 

ی تنییده های هیشیهاین ماده همراه با پارچههود  استفاده می دار و بهبود کیفیت سطح آنهامتخلخل و هیار

هیود  مصریول سیخت هیده در الیورت  یرار های سنگی طبیعی هکننده استفاده میهده برای تقویت بتن

 کند  گرفتن در معرض تابش فرابنفش یا حرارت به رنگ زرد میل پیدا می

 دستورالعمل استفاده: 

به ضخامت اسمی آن از پیش تنظیم هده و تمیز و باید با توجه  های سنگی که باید االالش هودبتن  .1

 خشک باهد  

و  g 100کامالً مخلوط کرد )میالالً  Bاز جزء  وزنی را باید با یک  سمت Aاز جزء  وزنی  سمت چهار .2

g 25سمت حجمیی از جیزء  5/7توان ای در مخلوط با ی نماند  متناوباً، می( تا زمانی که هیچ رگه 



A  سیمت حجمیی از جیزء  2را با B  میالال( مخلیوط کیردml 150  وml 40 ؛ مقیادیر بزرگتیر را)

 مخلوط کرد  AKEPOXهای مقیاس و اختالط مصروال تر با دستگاهتوان بسیار راحتمی

د یا جوهر سنگ اسیتفاده کیر AKEPOXهای رنگ توان برای رنگ کردن از عرارهدر الورت نیاز می .3

  %( 5)بیشینه مقدار 

روی کل  نرم ابل استفاده با ی مانده و با یک برس  د یقه 4-8برای حدود  ºC 20مخلوط در دمای  .4

بیش از ییک بیار ایین  ترهای بزرگیا سطوحی با ترک ترش جاذبوهود؛ بر روی سطسطح اعمال می

به طیور کامیل از سینگ  ، هیارهایی کهAKEPOX 1004باید  بل از اعمال مخلوط را اعمال کنید  

 کنند را از انتها مسدود کرد عبور می

 در دمای اتاق ساییده و الیقل داد   ساعت 6توان بعد از حدود سطح را می .5

 بار باهد  5/1تا  1های در حال سایش یا الیقل باید حداکالر فشار تماس بخش .6

 تمیز کرد  AKEMIکننده جهانی توان با ر یقابزارها را می .7

 کند فرآیند سخت هدن را تسریع کرده و سرما آن را کند میگرما  .8

  بل از دور انداختن ظرف، آن را کامالً تخلیه کنید  .9

 

 نکات ویژه: 

های اختالط به دست آورد؛ چسب ییا توان با نسبتهای مکانیکی و هیمیایی بهینه را تنها میویژگی -

 کننده را دارد  سخت کننده اضافی اثر یک نرم

االالش هده ممکن است بسته به نوع سنگ موجود، کمتر یا بیشیتر هیود؛ عمییق هیدن رنگ سطح  -

کنیم کیه بیر روی ییک تر باهد  بنابراین، پیشنهاد میی هکاف ممکن است  ابل توجهرنگ در ناحیه

 تکه نمونه آن را تست کنید 

 های مجزا استفاده کنید هوند از لولههای خود خارج میاز ظرف Bو  Aو تی جزء  -

 توان از آن استفاده کرد اگر رزین غلیظ هده یا در حال ژل هدن است، دیگر نمی -

های ساییدنی یا الییقلی کیفییت بیاال بیه دسیت توان با استفاده از بخشها را تنها میبهترین سطح -

 آورد 

 هود  استفاده کرد، چرا که به خوبی سخت نمی ºC 15مصرول را نباید در دمای زیر  -

توان به وسیله حالل از بین برد  این کار تنها به الورت مکانیکی ییا بیا ا دیگر نمیرزین سخت هده ر -

 ( ممکن است ºC 200 <اعمال دماهای باالتر )



اگر رزین به خوبی کار کرده باهد، بعد از تکمیل فرآین سخت هیدن، هییچ ضیرری بیرای سیالمتی  -

 نخواهد داهت  

 

 مشخرات فنی

 هفاف در مقابل نور رنگ 

  A :3g/cm 12/1جزء  دانسیته

 B :3g/cm 04/1جزء 

 2g/m 200- 100حدود  مررف

  زمان کار کردن

 د یقه g 125: ºC 15 8- 6الف( در دماهای مختلف و مقدار 

ºC 20 6- 4 د یقه 

ºC 30 3- 2 د یقه 

 د یقه g 25  8-5 و مقادیر مختلف: ºC 20در ب( 

g 125 6-4 د یقه 

های سنگی که تیا دمیای بتنزمان سخت هدن برای 

 اند:دهی هدهحرارتمشخص هده پیش

ºC 20 6 ساعت 

ºC 30 3 ساعت 

 

 انبارداری:

 سال 2بندی االلی در جای خنک بدون یخ زدگی، تقریباً در الورت نگهداری در بسته

 سالمت و ایمنی: 

 ( را مطالعه کنید  MSDS بل از حمل یا استفاده از مصرول برگه مشخرات ایمنی مواد )

 نکته مهم: 

اطالعات باال بر اساس آخرین سطح توسعه و تکنولوژی کابردی ما است  با توجه بیه تعیدد عوامیل ترثیرگیذار 

بایید بیه عنیوان تیذکرات  -های فنی مکتیوب ییا غیرمکتیوبو همچنین دیگر توالیه -مختلف، این اطالعات

ردی، کیه هیامل هیای عملکیکننده در هر مورد خاص موظف است کیه آزمونغیراجباری تلقی هوند  مررف

 ای غیرمشخص از نمونه اجرا کند  هود، را در ناحیهاهداف مصرول بوده اما به آن مصدود نمی



 

 

 

 

 


