
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

پرکننده دو جزئی بر پایهه زییه   یک AKEMIپرکننده االستیک 

هها  ایه  ویژگی استر غیراشباع محلول دز استایرن است.پلی

 محصول عبازتند ای:

 ها  نقاشی خوب به دلیل ساختاز خامه ا  ویژگی -

 پرکنندگی بسیاز باال و عدم خمیدگی )شکم دادن(  -

تواند بهرا  االستیسیته بسیاز باال، که به ای  دلیل می -

ا  اسهتااده شهود کهه دز م هر  دیدهترمیم نواحی آسیب

دهی گیرند، و بهرا  ل هابازت اشات قابل توجه قراز می

 ها مناسب است. کوزه و پالستیک

 .دقیقه( 15-30) سخت شدن سریع -

 ها  سایندگی باال قابلیت سایش زاحت و ویژگی -

گی بسههیاز خههوب بههه فلههزات )آههه ، فههوالد، چسههبند -

آلومینیوم(، چوب، سنگ و مواد مصنوعی مختله  )ماننهد 

PVC  .)سخت، پلی استر 

پایداز  حرازتی باال و چسهبندگی بسهیاز خهوب حتهی دز  -

 mmها  کوزه )بیشینه ضهخامت دماها  باال، مانند ل اب

زوی(  1)تقریبها   ºC 150)چند ساعت(، تا  ºC 180(: تا 1

)دز م ر  تنش  ºC 100هاته(، تا  1)تقریبا   ºC 130ا ت ،

 ثابت(. 

ههها  م ههدنی، اسههیدها و مقههاوم بههه آب، بنههزی ، زوغ  -

 بایها  زقیق. 

   استااده:یمینه

ها  بدنههه، سههاخت پرکننههده االسههتیک عمههدتا  دز فروشهه اه

خودزوها  صن تی، دز ساختاز فلز  یا دز صن ت مهندسی برا  

ها  ییهاد و نیهز بهرا  پهه  ساییدگی ها یات دیل توزفت ی

شهود بهه کهاز بهره کردن چرخی که به صوزت خهازجی نصهب می

ها یا توان دز ساخت  مدلشود. به عالوه، ای  محصول زا میمی

 ها استااده کرد. دی ر سرگرمی

 دستوزال مل استااده: 

بایهد بهدون گهرد و شهوند سطوحی که باید اتصهال داده .1

ها  باید تمامی پوشش .باشدیبر  و تا حدود غباز، خشک 



هها  سهخت نشهده و جالهها  آکریلیهک قبلی ای قبیهل ال 

 ترموپالستیک زا ای بی  برد. 

گرم ای  100گرم ای خمیر سخت کننده قرمز زا به  4تا  1 .2

گرم  1ای خمیر دز هر  cm 5تا  4پرکننده اضافه کنید )

 آیند(. ای لوله بیرون می

با هم مخلوط شوند که به  نیتا یماهر دو جزء باید به  .3

توانهد زن ی یکنواخت دست پیدا کنیم. ای  مخلوط زا می

 دقیقه استااده کرد.  8تا  2به مدت 

توان بر زو  پرکننهده سهخت دقیقه، می 30تا  15ب د ای  .4

شده کهاز اناهام داد )سهاییدن، سهوزاد کهردن و فهری 

 کردن(. 

زا گرما فرآیند سخت شدن زا تسهریع کهرده و سهرما آن  .5

 کند.کند می

توان بهر زو  سهطپ پهر شهده ای تمهامی پرکننهده و می .6

 هایی استااده کرد که دز دسترس هستند. ال 

تمیهز  AKEMIکننهده نیتهرو توان بها زقیقابزاز زا می .7

 کرد. 

 . 

 نکات ویژه: 

اسهتااده  AKEMIها ای دستکش مایع برا  محافظت ای دست -

 کنید. 

پرکننده دز فاصله یمانی کوتاهی په  ای سهاییدن سهطپ  -

فلز اعمال کنید تا ای چسبندگی خوب آن اطمینان حاصهل 

 نمایید. 

% چسبندگی زا کاهش داده 4کننده بیشتر ای ها  سختنسبت -

 کنند. و خشک شدن سطپ زا بدتر می

% سخت شدن زا به ت ویهق 1ها  سخت کننده کمتر ای نسبت -

  پایی  ممک  است کهامال  ای فرآینهد اندایند؛ دماهامی

سخت شدن جلوگیر  کند، دز ای  صوزت سطپ چسبنده بهاقی 

 خواهد ماند. 

جزئهی ای یهک  2قبل ای پوشاندن بها یهک ال  اکریلیهک  -

پرایمر یا یک دزیگیر غیرسنباده ینی استااده کنید تا 

 ها جلوگیر  کنید. ای ایااد تاول



تر اعمهال شهود، ها  ضهخیموقتی محصهول بایهد دز الیهه -

کنیم که تا حهد ممکه  ای سهخت کننهده کهم پیشنهاد می

 استااده کنید. 

توان به وسیله حالل ای بهی  سخت شده زا دی ر نمی فیلر -

برد. ای  کاز تنها به صوزت مکهانیکی یها بهها اعمهال 

 ( ممک  است.ºC 200 <دماها  باالتر )

به خوبی کاز کرده باشد، ب هد ای تکمیهل  پرکنندهاگر  -

 سخت شدن، هیچ ضرز  برا  سالمتی نخواهد داشت دفرآین

 اقدامات ایمنی 

 مراج ه کنید.  ECبه برگه مشخصات ایمنی 

 مشخصات فنی

 طوسی متالیک زنگ  

  3g/cm 99/1تقریبا   دانسیته 
  / دقیقه یمان کاز کردن

  8-10 سخت کننده  ºC 20  1%دز ال ( 

 4 - 5 سخت کننده  2%

 3 - 4 سخت کننده  3%

 2 - 3 سخت کننده  4%

 ºC 10  11 - 9دز  % سخت کننده 2ب( با 

 ºC 20  5 - 4دز 

 ºC 30  3 - 2دز 

دز صوزت ن هداز  دز جا  خنک  عمر ن هداز 

بههدون یههگ یدگههی و دز بسههته 

 1بند  اصهلی خهود، تقریبها  
 سال 

 

 نکته مهم: 

اطالعات باال بر اساس آخری  سطپ توس ه و تکنولوژ  کهابرد  

ما است. با توجه به ت دد عوامل تأثیرگهااز مختله ، ایه  

 -ها  فنی مکتوب یا غیرمکتوبو همچنی  دی ر توصیه -اطالعات

کننده باید به عنوان تاکرات غیراجباز  تلقی شهوند. مصهر 

رد ، که شهامل ها  عملکدز هر موزد خاص موظ  است که آیمون



شههود، زا دز اهههدا  محصههول بههوده امهها بههه آن محههدود نمی

 ا  غیرمشخص ای نمونه اجرا کند. ناحیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


