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  مخلوط ضد لغزش ،4050آکپوکس 

AKEPOX 4050 Anti-Slip Mix 

                   

 

 

 

 

 مشخصات:

ک س ف  کنن ده ی پایه ی رزین اپوکسی و شامل جزئی حاوی اکسید آلومینیوم بر  2خمیر  وعاری از حالل  شفاف،آکمی رنگ شده و یا  لغزشمخلوط ضد 

 10ط ی زم ا   هس تند، های درخشندگیرا که در ارتباط با ویژگی 4های استاندارد بخش این مخلوط نیازمندی .با پلی آمینه اصالح شده می باشد ()هادنر

 نماید.دقیقه برآورده می 60الی 

 گی های برجسته زیر اس :دارای ویژاین محصول 

   .سیستم کارتریج اساستفاده از به راحتی قابل اندازه گیری و مخلوط کرد  با  -

 به راحتی قابل استفاده اس . روانی که داردبه دلیل ساختار  -

 تواند در سطوح سنگها مورد استفاده قرار گیرد.می به راحتی -

 اهد آمد.وجود خوها بهبنابراین تنها تنش کمی در بین الیه در محصول پدیدار نخواهد شد.جمع شدگی شد  فرآیند سف  در طول  -

 مقاوم اس .هوا زدگی به شدت در برابر  -

 با محصوالت خمیر و جوهر رنگ آکمی رنگ می شود. سادگی به  -

ال ی  100و ح دود  ز  س نگین هس تند ،متحم ل وکه  ایقطعات به هم چسبیده شده درجه سانتی گراد برای 70الی  60حدود پایداری حرارتی خوبی  -

 روی آنها نیس . قطعاتی که وز  زیادیدرجه برای  110

 باشند.الیه های بهم چسبیده شده از پایداری خوبی برخوردار می -

 از انسجام خوبی برخوردار اس . -
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 اس . مناسب ا  خیلی بتن و سیم چسباند رای چسبندگی ، بپایداری قلیایی خیلی خوبی دارد و به دلیل  -

 زیرا بدو  حالل اس . مقاوم در برابر نش  گاز اس ، -

 که متحمل وز  زیادی هستند مناسب اس .ای به هم چسبیده شدهبرای بخشهای  -

 اس . خوب عایق الکتریکی یکدارای  -

 چسبندگی خوبی روی سطوح نسبتاً مرطوب دارد. -

 گیری و مخلوط شد  اس . استفاده از سیستم کارتریج به آسانی قابل اندازهبا  -

 ABSپلی استر و  موادی که در برابر حاللها حساس هستند مناسب اس  مانند:چسباند  برای  -

 مشکلی برای نگهداری و استفاده آ  وجود ندارد. بنابراین .گردداین محصول متبلور نمی -

 GISCODE: RE01.طبقه بندی محصول طبق بر اساس   -

 

 موارد مصرف:

بک ار   آج ر وسنگهای مصنوعی و مصالح ساختمانی مانن د ب تن  سنگهای طبیعی )مرمری  و گرانی (، چسباند  سنگ برای فرآوریاین محصول در صنع  

 می رود.

 س ی س خ ،پلی اس تر . به عالوه دیگر مواد مانند پالس تیکها)پی ویعمودی داردداری خوبی روی سطوح پایی که دارد ژل ماننداستحکام و حال  به دلیل 

 شوند. چسباندهشیشه و خیلی مواد دیگر می توانند  چوب، ،پلی استیر ،ای بی اس،پلی کربنات(کاغذ،

وتی ل بالس تیک ف پ ذیر و ه ای انعط او پی یو پی وی سی ها نات )تفلو (،فلوئورو هیدرو کرب سیلیکو ، موادی مانند پلی اولفین )پلی اتیلن،پلی پروپیلن(،

 شوند. چسباندهتوانند با این محصول نمی

 

 دستور العمل استفاده:

 الف:سیستم کارتریج:

 بدو  نازل مخلوط کن -

 به همراه نازل مخلوط کن -

 فقط با دستگاه تزریق -

 دستگاه مخلوط کن و تزریق همزما . -

 

 باید تمیز شود و کمی زبر گردد . سطح -1
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 و همزم ا  د ر دو دهان ه بی رو  بزن را فشار دهید تا زمانی که مواد از ه  ماشهقرار دهید.سپس  یو کارتریج را درتفنگ دستگیره را از کارتریج آزاد کرده -2

 .نازل مخلوط کن را بپیچانید

 % برای رنگ دهی استفاده کرد. 5حداکثر تا ورت لزوم می تواند  از خمیر رنگ آکمی می توا  در ص -3

 .یگر ترکیب شوند هر دو جزء باید به طور کامل با یکدنازل مخلوط کن استفاده نشود ،در صورتی که از  -4

درج ه س انتی گ راد  20ساع  در دم ای  8الی  6ز درجه سانتی گراد قابل استفاده اس .پس ا 20دقیقه در دمای  30الی  20ه مدت مخلوط حاصل ب -5

روز در  7یی پ س از پایداری نهادرجه می توا  آنها را فرآوری کرد. 20ساع  دردمای  16 الی 12شده را می توا  جابجا کرد.پس از  چسبانده بخشهای 

 ه سانتی گراد به دس  می آید.درج 20دمای 

 .نمایید تمیزAkemi Nitro-Dilution ابزار آالت را با  -6

 روند خشک  شد  به افزایش و یا کاهش دما بستگی دارد. -7

 

 رهنمودهای ویژه:

 .ه صورت پالستیک در می آیدو جزء باید کامالً رعای  شود تا خواص شیمیایی و مکانیکی مناسب حاصل گردد.مازاد چسب و هادرنر بدنسب  ترکیب  -

 برای محافظ  بیشتر از دستکش محافظ دس  آکمی استفاده کنید. -

 شود و یا ژل مانند گردد دیگر قابل استفاده نیس  . سف اگر چسب   -

 رجه سانتی گراد نباید از این محصول استفاده کرد زیرا به اندازه کافی سخ  نخواهد شد.د 15در دمای زیر  -

درج ه  200با افزایش درجه حرارت ب یش از  توسط حالل میسر نمی باشد.در صورت لزوم بصورت مکانیکی و  چسبدر صورت خشک شد  امکا  کند   -

 سانتی گرد می توا  آ  را جدا نمود.

 .بق با دستور العملهای ارائه شده رفتار شود چسب مورد نظر برای سالمتی مضر نخواهد بوددر صورتی که  مطا -

 آکمی استفاده نمایید. شرک  با مارک مخلوط کن نازل فقط از -

 محصوالت اسیدی مانند : -

 ,AKEMI Rust Removerو   AKEMI Concrete Film Removerهای سخ  شده با این محصول را روشن می کند.رنگ الیه  

 این مورد به خصوص در مورد رنگهای بسیار تیره و ذغالی صدق می کند.

 ممکن اس  کاهش چسبندگی این محصول رخ دهد. فرسایش سنگهای آهکی در فضای باز و تح  تاثیر آب و هوا ، به دلیل -

 

 

 اطالعات ایمنی :
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 www.Akemi.de   به وب سای  مراجعه

 

 مشخصات فنی:

 جزء یک + جزء دو

 سفریف قهوه ای ، بژ، خاکستری ، -سفید، قرمز زرد، رنگ: ذغالی ،

 گرم/سانتی متر مربع 1.92حدود   چگالی: 

 

 مدت زما  کاری:

 گرم جزء دو 50+ گرم جزء یک 100مخلوط  الف(

 دقیقه         120درجه سانتی گراد:    20در

 دقیقه    50-45درجه سانتی گراد:      30در

 دقیقه   25-  20درجه سانتی گراد:     40در

 

 :متغیردرجه سانتی گراد با مقادیر  20ب( در 

 دقیقه 150-130گرم از جزء دو:     10گرم از جزء یک    +      20

 دقیقه 130-110گرم از جزء دو:     25گرم از جزء یک    +      50

 دقیقه 120-100گرم از جزء دو:     50گرم از جزء یک  +      100

 دقیقه   95-85گرم از جزء دو:     150گرم از جزء یک  +     300

 

 طول عمر:

 سال در صورت نگهداری در مکا  خنک، دور از یخ زدگی  و در صورتی که در ظروف آک درب بسته نگهداری شود. 1حدود

 


