
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

AKEMI Everclear 110    یک سیستم رزین واکنشی دو جزئی بدون حالال

 های این محصو  عبارتند از:و ژ  مانند است. ویژگی

  UVپایداری  -

 شفاف، بدون رنگ  -

 بدون حال  -

 عدم تغییر رنگ در نواحی تماسی -

 پایداری باال به دلیل ساختار ژ  مانند  -

 جمع شدگی پایین، و بنابراین کمترین تنش درون اتصاالت  -

 

 ی استفاده:زمینه

AKEMI Everclear 110  های عمدتًا در صنعت سنگ بالرای اتصالا  سالنگ

های مصالنوعی یالا مالواد طبیعی )مرمر، گرانیت(، و نیز سالنگ

شالود. باله دلیالل ساختمانی )سیمان، موزائیالک( اسالتفاده می

تالوان از نن بالرای اصالال  شالود مییزرد نم Everclear 110اینکه 

های طبیعی رنگ روشن و سفید اسالتفاده کالرد. باله دلیالل سنگ

نواحی عمالودی  ین محصالو  در  ساختار ژ  مانند و همالوار ا

توان اتصالاالت نالازکی را پایداری خوبی داشته و به عالوه می

توانند از نن ایجاد کرد. عالوه بر این، مواد دیگری نیز می

ها، کاغذ، چسبانده شوند، مانند پالستیک AKEMI Everclear 110با 

چوب، شیشه و بسیاری از مواد دیگر. به دلیل  تنالو  مالواد 

صاالت را تسالت  موجود ما پیشنهاد می کنالیم ابتالدا ایالن ات

پالروپیلن، هالایی ماننالد پلالی اتالیلن، پلیکنید. پلی الفین

کننده (  سیلیکون، و دیگر مواد شامل نرمPTFEتفلون )مانند 

به هم  Everclear 110توان به خوبی با نرم( را نمی PVC)مانند 

 متصل کرد.  

 دستورالعمل استفاده: 

خواهند اتصالا  داده شالوند بایالد کالامالً تمیالز سطوحی که می

 . )بدون گر و غبار، نلودگی و روغن و تا حدودی زبر باشند

1. g 100  از جزءA  باید کامالً یکنواخت باg 80  از جالزءB 

شود. نسبت اختالط باید کامالً نظارت شود. مقالدار مخلوط 



کننده را داشته و ممکن اسالت اثر نرم  Aاضافی از جزء 

 به نرامی منجر به زرد شدن شود. 

% از خمیر رنگ پلالی اسالتر 2توان تا برای رنگ کردن می .2

 به مخلوط اضافه کرد. 

( قابل استفاده بالاقی ºC 20دقیقه ) 8مخلوط برای حدود  .3

هالای تالوان بخش( میºC 20سالاعت )3بعد از حدود ماند. می

 ºCسالاعت ) 8اتصا  یافته را حرکت داد، بعالد از حالدود 

توان ننها را پردازش کالرد. بیشالترین پایالداری ( می20

 افتد. روز اتفاق می 7بعد از 

کننالده نیتالرو تالوان بالفاصالله بالا رقی ابزارها را می .4

AKEMI .این محصو  در صالورتی کاله سالخت شالود  تمیز کرد

 باشد.تنها به صورت مکانیکی قابل پاک کردن می

گرما فرنیند سخت شدن را تسالریع کالرده و سالرما نن را  .5

 کند.کند می

 محصو  درون کارتریج: 

گیره را از کارتریج بردارید و کارتریج را داخل تفنگ  .1

قرار دهید؛ گیره را تا جایی استفاده کنید کالاله مالواد 

هر دو خروجی بیرون بیایند؛ سالس  در نهایالالت نالاز  از 

 اختالط را پر کنید.

هر دو جزء باید به هنگام کار بدون ناز  اختالط کالامالً  .2

 با هم مخلوط شوند. 

% از خمیر رنگ پلالی اسالتر اضالافه 2توان نهایتًا تا می .3

 کرد. 

( قابل استفاده بالاقی ºC 20دقیقه ) 8مخلوط برای حدود  .4

هالای تالوان بخش( میºC 20سالاعت )3دود ماند. بعد از حمی

 سالالاعت 8اتصالالا  یافتالاله را حرکالالت داد، بعالالد از حالالدود 

 7بعد از  نهایی توان ننها را پردازش کرد. پایداریمی

 افتد. روز اتفاق می

کننالده نیتالرو تالوان بالفاصالله بالا رقی ابزارها را می .5

AKEMI  تمیز کرد. این محصو  در صالورتی کاله سالخت شالود

 باشد.مکانیکی قابل پاک کردن میتنها به صورت 

گرما فرنیند سخت شدن را تسالریع کالرده و سالرما نن را  .6

 کند.کند می

 



 نکات ویژه: 

 تحت شرایط رطوبت دائمی مناسب نیست. -

تالوان های مکانیکی و شیمیایی بهینه را تنهالا میژگیوی -

چسب اضالافی  دقی  به دست نورد؛های اختالط با حفظ نسبت

موجالب  به نرامی تواندا داشته و میکننده راثر یک نرم

%( 5)نهایتالًا  Bمقدار کم اضافی از جزء  شود. زرد شدن

 گذارد. تأثی منفی بر خواص محصو  نمی

خواهد اتصا  یابد باید خشک، تمیز و بالدون سطحی که می -

چربی باشد. رطوبت منجر به ایجاد حباب در چسب شالده و 

 دهد. به این ترتیب پایداری را کاهش می

استفاده کالرد، چالرا  ºC 5محصو  را نباید در دمای زیر  -

 شود. که به خوبی سخت نمی

 ºCاتصا  نباید به طور مداوم در معرض دمای بالاالتر از  -

قرار بگیرد، برای مدت زمان کوتالاهی اسالتفاده تالا  60

 مانعی ندارد.  ºC 100دمای 

توان از بالین محصو  سخت شده تنها به صورت مکانیکی می -

 .برد

 صات فنیمشخ

  ماتبدون رنگ،  رنگ 

  A    3g/cm 10/1جزء  دانسیته 
 B    3g/cm 15/1جزء 

  زمان کار کردن

 ºC 5  30تقریبالالالالًا 

 دقیقه

ºC 20  10تقریبًا 

 دقیقه

ºC 30  9تقریبًا 
 دقیقه

ºC 40  8تقریبًا 
 دقیقه

ºC 50  7تقریبًا 
 دقیقه

 shoreفرنیند سخت شدن )سختی  
D در )ºC 20 : 

 

 روز 7 ساعت 24 ساعت 6 ساعت 5 ساعت 4 ساعت 3

50 60 65 70 74 80 



  خواص مکانیکی:

 2N/mm 80- 70 استحکام خمشی

 2N/mm 50- 40 استحکام کششی

 

 انبارداری:

(  25ºC>بندی اصاللی در جالای خنالک )در صورت نگهداری در بسته

هالای ظرفتوانیالد سالریعًا از ماه. تا جایی کاله می 12تقریبًا 

 بازشده استفاده نمایید.

 سالمت و ایمنی: 

قبل از حمل یا استفاده از محصو  برگه مشخصات ایمنی مواد 

(MSDS .را مطالعه کنید ) 

 نکته مهم: 

اطالعات باال بر اساس نخرین سطح توسعه و تکنولوژی کالابردی 

ما است. با توجه به تعدد عوامل تأثیرگالذار مختلال ، ایالن 

 -های فنی مکتوب یا غیرمکتوبو همچنین دیگر توصیه -اطالعات

کننده باید به عنوان تذکرات غیراجباری تلقی شالوند. مصالرف

ردی، که شالامل های عملکدر هر مورد خاص موظ  است که نزمون

شالالود، را در اهالالداف محصالالو  بالالوده امالالا بالاله نن محالالدود نمی

 ای غیرمشخص از نمونه اجرا کند. ناحیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


