
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

یک رنگ تک جزئی با کیفیت باال است کهه  AKEMIاسپری پرایمر 

نیسهت   CFCههای باشه.  ایهم مهاحا حهاوی م ر حاول حالل می

 های ایم م صول عبارتن. از: ویژگی

 خشک ش.ن سریع -

چسبن.گی بسیار خوب به اهم، فوالح یا سوهان چوب حارح،  -

 یک بهبوح حهن.ا چسبن.گی بیم سطح و رنگ 

 حهی خوب های پوششویژگی -

  CFCب.ون سرب و  -

 ق.رت پرکنن.گی باال  -

 مورح استفاحا:

بههه عنههوان یههک الیههه سههط ی و نیههز  AKEMIاسههپری پرایمههر 

گ کهرحن ها حر رنهبهبوححهن.ا چسبن.گی به هنگام ترمیم نقص

ب.نه خوحرو و حیگر اشیاء ساخته ش.ا از فوالح و آلومینیوم 

 روح  به کار می

 حستورالعمل استفاحا:   

سطح بای. ب.ون گرح و غبار، روغم و گریس، کامالً تمیز،  .1

 خشک و تاح.ی سایی.ا ش.ا باش.  

هههایی کههه نبایهه. اسههپری شههون. را بهها یههک کاغهه  بخش .2

 بپوشانی. 

تفاحا و بعه. از شهنی.ن اه.ای سچن.یم حقیقه قبل از ا .3

 تالط، قوطی اسپری را به خوبی تکان حهی.  گوی اخ

 cmکرحن ح.وح الیه ناز  اعمال کنی. )حر فااله اسپری 2 .4

 حقیقه( 3-5و با فواال زمانی  25

 توان باساعت( سطح را می 2-4بع. از خشک ش.ن )تقریبًا  .5

سهایی. )بهه یهک ترییهر خهوب توجهه  P600 سمباحا کاغ 

 .(، سپس سطح را تمیز کرحا و اجازا حهی. خشک شوح کنی

رنهگ کهرحب بهه  AKEMIهای رنگ توان آن را با اسپریمی .6

های رنهگ ابته.ا آن را تسهت هنگام استفاحا از سیسهتم

  کنی.  

 



 نکات ویژا: 

 AKEMIها از حسههتکش مههایع بههه منرههور حفازههت از حسههت -

 استفاحا کنی.  

.ی. خورشهی. از آن حر حماهای بسیار باال یا حر نور شه -

استفاحا نکنی.، چرا که رنگ سریع خشک ش.ا و بهه طهور 

یاب. )ایجاح تیرگهی(  بهتهریم حمهای مناسب جریان نمی

 است   ºC 25-15کارکرحی پیشنهاحی 

اگر ایم م صول را به جای یک الیه ضخیم، حر چنه. الیهه  -

 شوح  ناز  اعمال کنی.، بهتر خشک می

شهوح، خهیس رنهگ می-روی-وقتی پوشش باالیی به اورت خیس -

 شوح  میزان حرخشن.گی به وضوح کم می

نیازی نیست بع. از اتمام کار، نازل اسپری را از رنگ  -

 خالی کنی.  

تهوان بها ان. را میهایی که اشتباهًا اسهپری شه.اقسمت -

پا  کرح )ابته.ا سهازگاری آن  AKEMIکنن.ا جهانی رقیق

 ی.(  را بررسی کن

هههای اسههتر و ال های پلیبههرای کههار بههر روی پرکننهه.ا -

 مناسب نیست   2Kآکریلیک 

 نکاتی ایمنی: 

 مراجعه کنی.   ECلطفًا به برگه مشخصات ایمنی 

 مشخصات فنی 

 ایقهوا-طوسی روشم، قرمز رنگ

  3g/cm 8/0تقریبًا  حانسیته
حقیقهههه  30بعههه. از حههه.وح  خشک ش.ن

، چسههب.گرحوغبههار بههه آن نمی

حقیقهه سهخت  50بع. از ح.وح 

 شوح می

توان ساعت می 24بع. از ح.وح 

 آن را ایقل حاح

بههرای هههر  2m 5-1/0تقریبههًا  پوشش

 قوطی اسپری

حر اورت نگهه.اری حر شهرای   عمر نگه.اری

خنههک و بهه.ون یهه، زحگههی، حر 

تهوان بسته بن.ی االی خوح می

سال نگه.اری  1آن را تقریبًا 



 کرح  

 

 نکته مهم: 

اطالعات باال بر اساس آخریم سطح توسعه و تکنولوژی کهابرحی 

ما است  با توجه به تع.ح عوامل تأثیرگه ار مختله ، ایهم 

 -های فنی مکتوب یا غیرمکتوبو همچنیم حیگر توایه -اطالعات

کنن.ا بای. به عنوان ت کرات غیراجباری تلقی شهون.  مصهر 

رحی، که شهامل های عملکحر هر مورح خاص موز  است که آزمون

شههوح، را حر اههه.ا  م صههول بههوحا امهها بههه آن م هه.وح نمی

 ای غیرمشخص از نمونه اجرا کن.  ناحیه

 


