
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

AKEMI Everclear 100   یک سیستم رزین واکنشی دو جزئیی اسیک کیه

هیای رود. ویژگیها به کار میها و حفرهبرای بستن کامل ترک

 این محصول عبارتند از:

  UVپایداری  -

 سخک شدن نسبتًا سریع.  -

 شفاف، بدون رنگ  -

 بدون حالل -

های طبیعی را بهبود سنگاستحکام را باال برده و کیفیک  -

 بخشدمی

های رنیگ تشدید رنگ نداشته و به این ترتیب برای سینگ -

 روشن مناسب اسک. 

 

 ی استفاده:زمینه

AKEMI Everclear 100 های عمدتًا در صنعک سنگ بیرای تووییک سینگ

هیای طبیعی مختلخل، رنیگ روشنسسیفید، و شییاردار در محی 

 شود. داخلی و خارجی استفاده می

 ستورالعمل استفاده: د

خواهند اصالح شوند، بایید باتوجیه بیه هایی که میقطعه سنگ

ضخامک اسمی خود از پیش تنظیم شوند و بایید تمییز و خشیک 

 باشند. 

( تیا ºC 60اند )نهایتیًا سطوح سنگی که از پیش گرم شده .1

دهنید، حد کمی زمان کار کردی و سخک شیدن را کیاهش می

 فوذ بیشتر خواهد شد. اما با این حال توانایی ن

2. g 100  از جزءA  باید کامالً بیاg 80  از جیزءB   مخلیو

شود. نسبک اختال  باید کامالً نظارت شود. مویدار حیدود 

حجمی سخک کننده اضافی امکان پذیر بیوده و مشیکلی  5%

کند؛ اما مودار سخک کننیده خیلیی در کیفیک ایجاد نمی

 شود. کم به آرامی منجر به زرد شدن می

( قابیل اسیتفاده ºC 20دقیوه ) 10-15مخلو  برای حدود  .3

کننده با برس نرم بر روی کیل باقی مانده و با یک پخش



تیر ییا شود؛ در صورت وجود شیارهای بزرگسطح اعمال می

برای نواحی با جذب باال بیش از یک بیار ایین کیار را 

انجام دهید. قبل از اسیتفاده، قسیمک پشیتی شییارهای 

  ود کنید.پیوسته را مسد

توان سطح را ساعک در دمای اتاق، می 36-48بعد از حدود  .4

ساییده و صیول داد. در دماهای باالتر، زمیان فرآینید 

 سخک شدن تنها به میزان کمی کاهش پیدا خواهد کرد. 

تمییز  AKEMIکننده نیتیرو توان با رقیقابزارها را می .5

 کرد.

 

 نکات ویژه: 

 نیسک.تحک شرای  رطوبک دائمی مناسب  -

تیوان های مکانیکی و شیمیایی بهینه را تنهیا میژگیوی -

چسب اضیافی  دقیق به دسک آورد؛های اختال  با حفظ نسبک

موجیب  به آرامی تواندکننده را داشته و میاثر یک نرم

%( 5)نهایتیًا  Bمودار کم اضافی از جزء  شود. زرد شدن

 گذارد. تأثی منفی بر خواص محصول نمی

های اصالح شده هیچ تشدید رنگی وجود روی سنگمعموالً بر   -

شود که آن را بیر روی ییک قسیمک ندارد، اما توصیه می

 امتحان کنید. 

استفاده کیرد، چیرا  ºC 0محصول را نباید در دمای زیر  -

 شود. که به خوبی سخک نمی

توان از بیین میسخک شده تنها به صورت مکانیکی  محصول -

 .برد

ده باشید، بعید از تکمییل اگر رزین به خوبی کیار کیر -

 سخک شدن، هیچ ضرری برای سالمتی نخواهد داشک دفرآین

 مشخصات فنی

 بدون رنگ، شفاف  رنگ 

  1سA    3g/cm 07جزء  دانسیته 
 1سB    3g/cm 13جزء 

  2g/m 200- 100توریبًا  مصرف

  زمان کار کردن

 ºC 5  30توریبییییًا 

 دقیوه



ºC 20  12توریبًا 

 دقیوه

ºC 30  10توریبًا 

 دقیوه

ºC 40  8توریبًا 
 دقیوه

ºC 50  7توریبًا 
 دقیوه

 shoreفرآیند سخک شدن )سیختی 
D در )ºC 20 : 

 

 روز 7 ساعک 48 ساعک 24 ساعک 6

20 55 77 78 

 

 انبارداری:

 ( 25ºC>) بندی اصیلی در جیای خنیکدر صورت نگهداری در بسته

 ماه  12توریبًا 

 سالمک و ایمنی: 

حمل یا استفاده از محصول برگه مشخصات ایمنی مواد  قبل از

(MSDS .را مطالعه کنید ) 

 نکته مهم: 

اطالعات باال بر اساس آخرین سطح توسعه و تکنولوژی کیابردی 

ما اسک. با توجه به تعدد عوامل تأثیرگیذار مختلی ، ایین 

 -های فنی مکتوب یا غیرمکتوبو همچنین دیگر توصیه -اطالعات

کننده باید به عنوان تذکرات غیراجباری تلوی شیوند. مصیرف

ردی، که شیامل های عملکدر هر مورد خاص موظ  اسک که آزمون

شییود، را در اهییداف محصییول بییوده امییا بییه آن محییدود نمی

 ای غیرمشخص از نمونه اجرا کند. ناحیه

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


