
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

های تک جزئی با کیفیتی هستند رنگ  AKEMIهای قاب چرخ اسپری

نیساتند.  CFCهاای باشند. آنهاا حااوی مکر که شامل حالل می

 این مکصوالت عبارتند از:  ویژگی

 خشک شدن سریع -

 چسبندگی خوب به فلز، فوالد، چوب و آلیاژهای فلزی سبک -

 عدم زرد شدن مقاوم به آب و هوا و -

 مقاومت به ساییدگی -

  CFCبدون سرب و  -

 های آب شده و نیز کارواش. مقاوم به بنزین و نمک -

 مورد استفاده:

بیشتر برای بهبود ظاهر و مکافظات  AKEMIهای قاب چرخ اسپری

شاوند کاه های فوالدی و آلیاژ فلزی سبک اساتفاده میاز قاب

تاوان در بشا  میاند. همچنین آنها را ظاهری بد پیدا کرده

 خانگی و برای سرگرمی استفاده کرد. دستورالعمل استفاده: 

سطح باید بدون گرد و غبار، روغن و چربی، کامالً تمیز،  .1

خشک و تا حدودی ساییده شده باشد. باقیمانده زناگ را 

غیرفعاال کارده و ساپز از  AKEMIکننده زناگ با تبدیل

 استفاده کنید.  AKEMIاسپری روی 

 تیکی را با کاغذ بپوشانید. تایر الس .2

 -سطح را آساتردهی کنیاد AKEMIبا استفاده از پرایمر  .3

 طوسی روشن )اسپری(. 

تواناد قبل از استفاده قوطی را به شدت تکان دهید )می .4

 کننده را بشنوید(. صدای گوی مشلوط

های متعدد نازکی را اعمال کنید )در فاصله اساپری الیه .5

 دقیقه(.  3-5زمانی  و در فواصل cm 25کردن حدود 

سااعت(، آن را  2وقتی که کامالً خشک شد )بعد از حادود  .6

 ساییده )مرطوب(، تمیز کرده و سپز خشک کنید.  P600با 

برای دستیابی به بهترین مکافظت ساطکی، از جاالی قااب  .7

 یا ال  شفاف متالیک استفاده کنید.  AKEMIچرخ شفاف 

 



 نکات ویژه: 

 AKEMIاز چساام مااایع  هابااه منظااور مکافظاات از دساات -

 استفاده کنید. 

در دماهای خیلی باال یا ناور شادید خورشاید اساتفاده  -

نکنید، چرا که این رنگ به سرعت خشک شاده و باه طاور 

شاود(. یابد )سابم ایاااد تیرگای میمناسبی جریان نمی

 است.  ºC 25-15بهترین دمای کاربردی 

یه نااز   - در صورتی که به جای یک الیه ضشیم از چناد ال

 شود. استفاده کنیم، این مکصول بسیار بهتر خشک می

بعد از اتمام کار، نیازی نیساات کاه ناازل اساپری را  -

 تشلیه کرد. 

تاوان اند را میهایی که به طور اشتباهی اسپری شدهبش  -

 تمیز کرد )ابتدا ساازگاری AKEMIکننده جهانی با رقیق

 آن را بررسی کنید!(. 

 نکات ایمنی: 

 مراجعه کنید.  ECلطفًا به برگه مششصات 

 مششصات فنی: 

 ای، طالیی یا سفیدنقره رنگ

  3g/cm 8/0تقریبًا  دانسیته
دقیقه دیگار  10بعد از حدود  خشک شدن

چساابد، گردوغبااار بااه آن نمی

دقیقه سشت شاده و  60بعد از 

سااعت کاامالً خشاک  24بعد از 

 شود. می

مکتویات یک قوطی برای حادود  پوش 

 قاب مناسم است 5

در صورت نگهاداری در شارای   عمر نگهداری

خنک و بدون شابنم، در بساته 

تااوان آن را بناادی اصاالی می

 سال نگهداری کرد 1حدود 

 

 نکته مهم: 

اطالعات باال بر اساس آخرین سطح توسعه و تکنولوژی کاابردی 

ما است. با توجه به تعدد عوامل تأثیرگاذار مشتلا ، ایان 



 -های فنی مکتوب یا غیرمکتوبو همچنین دیگر توصیه -اطالعات

کننده باید به عنوان تذکرات غیراجباری تلقی شاوند. مصارف

ردی، که شاامل های عملکدر هر مورد خاص موظ  است که آزمون

شااود، را در اهااداف مکصااول بااوده امااا بااه آن مکاادود نمی

 ای غیرمششص از نمونه اجرا کند. ناحیه

 

 


