
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

های تک  ززیکی بکا کی یک  الک   AKEMIهای کولیس ترمز اسپری

باشکن.  باالی بر پایه رزین آکریلی  بوده و شکام  الکالم می

هکای ( هسکنن.   ویژگیCFCها ب.ون کلروفلویکورورکربن  محرک

 این محصوم عبارتن. از: 

 خش  ش.ن سریع -

آلومینیوم، چوب و فلکزات چسبن.گی بسیار خوب به آهن،  -

 سب 

 مقاوم  به آب و هوا و ع.م زرد ش.ن -

 سخنی سطح باال، و به طور همزمان االسنیسینه خوب -

 ( CFCب.ون سرب و کلروفلویورو کربن   -

 مقاوم به بنزین، نم  آب ش.ه و کارواش   -

 مورد اسن اده:

برای تأییک. ککولیس ترمکز بکه  AKEMIهای کولیس ترمز اسپری

سن اده ش.ه و کاربرد آنها به ویژه در الاشکیه وسیله رنگ ا

 های اسپرت اس    چرخ

 دسنورالعم  اسن اده: 

مطابق با دسنورات تولی.کنن.ه ماشین را بکا زک  بکاال  .1

 برده و چرخ را ز.ا کنی.  

هکا را از ککولیس زدوده، هکا، رونکن و چربیتمامی زنگ .2

 آنها کامالً تمیز کرده و خش  کنی.  

نگ شون. را بپوشانی.  ماننک. فک حه سطوالی که نبای. ر .3

 ترمز، پ.ام ترمز و شلنگ ترمز(  

سکطح  AKEMIبا اسن اده از اسپری پرایمر طوسی کمرنکگ  .4

 اس    ºC 25-15آنشنه کنی.: دمای کاربردی بهینه را پیش

قوطی را قب  از اسن اده به م.ت چن. دقیقه بکه خکوبی  .5

 تکان دهی. و ف.ای گوی اخنالط را بشنوی.  

ای نککازک از  محصککوم را بککه فککورت رککرب.ری در الیککه .6

اعمکام  cm 25های منوالی و با فافله الک.ود کردناسپری

کنی.  در فورت لزوم چن.ین الیه را اعمام کنی.  بهینه 

 ºC 25-15دمای کاربردی: 



دقیقکه دیرکر گکرد و نبکار بکه رنکگ  10بع. از ال.ود  .7

ش  کافی خ به ان.ازه دقیقه 50بع. از ال.ود  چسب. ونمی

  زا کرد  اس  که بنوان آن را زابه

 نکات ویژه: 

 AKEMIها از دسکنکش مکایع به منظکور محافظک  از دسک  -

 اسن اده کنی. 

باال یا در نور شک.ی. خورشکی. از آن بسیار در دماهای  -

اسن اده نکنی.  در این فورت، رنگ بسکیار سکریع خشک  

دمکای زنک.(  شود  شکوفه میش.ه و به خوبی گسنرده نمی

  ºC 25-15کاربردی بهینه: 

اگر پرکنن.ه به زای ی  الیه رخیم در چنک. الیکه نکازک  -

 گیرد  اعمام شود، خش  ش.ن بهنر فورت می

نیازی نیس  که بع. از اتمکام ککار، نکازم اسکپری را  -

 خالی کرد  

توان بکا ان. را مینواالی که به طور تصادفی اسپری ش.ه -

تمیککز کککرد  AKEMIکننکک.ه زهککانی اسککن اده از رقیق

  سازگاری را بررسی کنی.(  

قب  از دور ان.اخنن قوطی اسپری در زباله خکانری، آن  -

 را کامالً تخلیه کنی.  

 نکات ایمنی: 

 مرازعه کنی.   ECلط ًا به برگه مشخصات ایمنی 

 

 مشخصات فنی

 قرمز، زرد، آبی رنگ 

  3g/cm 8/0تقریبًا  دانسینه
گرد و دقیقه  10بع. از ال.ود  خش  ش.ن

 چسب.نبار به آن نمی

دقیقکه دسک   25بع. از ال.ود 

 چسب.به آن نمی

دقیقکه بکه  50بع. از الک.ود 

توان آن شود که میال.ی خش  می

را زابککه زککا کککرده و فککیق  

 داد  

برای هر قوطی  2m 3/1تقریبًا  پوشش



  اسپری

در شککرایخ خنکک  و بکک.ون یکک   زمان نره.اری

زن.گی، در بسنه بنک.ی افکلی 

 1توان آن را تا ال.ود یخود م
 سام نره.اری کرد

 

 نکنه مهم: 

اطالعات باال بر اساس آخرین سطح توسعه و تکنولوژی ککابردی 

ما اس   با توزه به تع.د عوام  تأثیرگکاار مخنلک ، ایکن 

 -های فنی مکنوب یا نیرمکنوبو همچنین دیرر توفیه -اطالعات

کنن.ه مصکر بای. به عنوان تاکرات نیرازباری تلقی شکون.  

های عملکردی، که شکام  در هر مورد خاص موظ  اس  که آزمون

شککود، را در اهکک.ا  محصککوم بککوده امککا بککه آن محکک.ود نمی

 ای نیرمشخص از نمونه ازرا کن.  ناالیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 


