
 برگه مشخصات فنی 

 ها ویژگی

یک پوشش  VOC، خط AKEMIشرکت  2K HSالک شفاف آکریلیک 

یورتانی حاللی کیفیت باال بر پایه آکریالت سخت شده با پلی

ها است. این محصول با مشخصات زیر شناخته ایزوسیانات

 شود:می

مطابقت  EG [2004/42/2B(d)(420)]/2004/42های با دستورالعمل -

 دارد.

 به رقیق کردن بیشتر نیازی نیست -

 میزان جامد باال -

 راحتی استفاده -

پایداری عالی در مقابل تأثیرات محیط زیستی و آب و  -

 هوا

 حفظ درخشندگی به میزان زیاد -

 محافظت طوالنی مدت برای وسایل نقلیه -

 زمینه استفاده

عمدتًا برای  VOC، خط AKEMIشرکت  2K HSالک شفاف آکریلیکی 

های صنعتی ل یا جزئی وسایل نقلیه و بخشآمیزی کامرنگ

 شود. استفاده می

 دستورالعمل استفاده 

+ آن را بر روی اجسام و مواد اعمال ºC 18در دمای زیر  .1

 + است.ºC 25+ تا ºC 20نکنید. بهترین دمای کاربردی 

 VOC، خط 2K HSدو قسمت حجمی از الک شفاف آکریلیک    .2

معمول برای  AKEMIنده کنکامالً با یک قسمت حجمی از سخت

 شود. سریع یا معمولی مخلوط می 2K HSالک شفاف آکریلیک 

 کاربرد .3

، تفنگ اسپری

 هوا، کاپ:

 کاپ  s/4mm 22-17 ویسکوزیته

؛ mm 4/1- 2/1 نازل

 2-5/3فشار هوا 
 بار

، تفنگ اسپری

 HLVP هوا، کاپ
 کاپ  s/4mm 22-17 ویسکوزیته

 ،mm 5/1- 3/1 نازل

 3فشار اولیه: 

: HVLPبار، فشار 



 بار.  5/1 -2

% رطوبت 65و  ºC 20در  15-25فرصت کاربری )پات الیفت(  .4

 .اتمسفر نسبی

1یک پوشش عرضی نازک  .5
اسپری کنید. سپس با یک پوشش  2

عرضی دیگر رنگ کردن را تمام کنید؛ فاصله اسپری با 

  باشد.  cm 15-10شیء 

 خشک شدنزمان  .6

  دمای اتاق:

 دقیقه 45-60 بدون غبار

آماده برای گردآوری، قابل 

 سایش

 ساعت 16 -18

% رطوبت 65و  ºC 20های خشک شدن بر اساس آزمون در زمان

 است.  μm 60نسبی هستند که ضخامت فیلم تقریبًا 

  :خشک شدن در آون

دقیقه )بسته  5 -10تقریبًا  زمان تبخیر

 به دمای اتاق(

کننده زمان خشک شدن با سخت

 معمولی

دقیقه در  30 -35بعد از 

 ºC 65- 60/ ºFدمای هدف 

150- 140  

کننده زمان خشک شدن با سخت

 سریع

دقیقه در  20 -25بعد از 

 ºC 65- 60/ ºFدمای هدف 

150- 140 

 

 تمیز کرد VOCسازگار کننده توان با رقیقابزار را می .7

کردن این تمیز .(AKEMIکننده جهانی )مانند رقیق

  است.  VOCدستخوش تنظیمات 

برای دور انداختن مناسب ضایعات، ظرف آن باید کامالً  .8

 . خالی شود

 اطالعات فنی:

 بدون رنگ رنگ

 درخشش باال درخشش

 )از مخلوط( 59تقریبًا  % جامدهای وزنی

 )از مخلوط( 51تقریبًا %  جامدهای حجمی

)از  g/ml 00/1تقریبًا  دانسیته

 مخلوط(

 μm 60- 40 فیلم خشک پیشنهادی

  kg/2m 7/8تقریبًا از  μm 80پوشش تئوری در 



DFT  پوشش عملی ممکن است بسته

به نوع کاربرد، طراحی، 

زبری سطح یا شرایط 

 کاربردی کمتر باشد.

    ºC 20ویسکوزیته منبع در 

دین کاپ  s/4mm 20تقریبًا  مخلوط

(DIN 53211) 

دین کاپ  s/4mm 35تقریبًا  )جزء اصلی(

(DIN 53211) 

دین کاپ  s/4mm 12تقریبًا  کننده()جزء سخت

(DIN 53211) 

VOC   کمتر ازg/l 420  

ماه  6)جزء الک( و  ماه 12 عمر نگهداری

های در بسته کننده()سخت

که در جای خنک  اصلی

 اند. نگهداری شده

 

 ECلطفًا به برگه مشخصات ایمنی های ایمنی: مقیاس

 مراجعه کنید. 

 

 و توسعه سطح آخرین اساس بر باال اطالعاتتوجه: 

 عوامل تعدد به توجه با. است ما کابردی تکنولوژی

 دیگر همچنین و -اطالعات این مختلف، تأثیرگذار

 عنوان به باید -غیرمکتوب یا مکتوب فنی هایتوصیه

 مورد هر در کنندهمصرف. شوند تلقی غیراجباری تذکرات

 اهداف شامل که عملکردی، هایآزمون که است موظف خاص

 ایناحیه در را شود،نمی محدود آن به اما بوده محصول

 .کند اجرا نمونه از غیرمشخص

 


