
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

محصولی است کهه ر  ماابه   AKEMI محافظت محفظه بدنهاسپری 

های ح  شهد  کند. این محصول بر اساس مومخو رگی محافظت می

های خو رگی است. این محصول های بنزینی و بازرا ند ر  حالل

 های این محصول عبا تند از: ویژگینیست.  CFCهای حاوی محرک

 ویژگی خزش خوب -

 کشدر   طوبت نفوذ کرر  و آن  ا بیرون می -

 زمان  انش کوتا ، پایدا ی خوب -

 چسبندگی بسیا  خوب به فلزات  -

 فیلم پالستیک محکم )چارمه(  -

 پذیری خوب ر  رمای پایینپایدا ی رمایی خوب و انعطاف -

 مو ر استفار :

بهرای االهالم محفظهه بدنهه  AKEMI محافظت محفظه بدنهاسپری 

مهدتی  ا اشین )مانند ر ها( استفار  شد  و محافظت طوالنیم

 کند. ها و ابزا  ماشین ایجار میها، بخشبرای ماشین

 رستو العم  استفار :   

غبا ،  وغن و گریس، کامالً تمیهز  سطح باید بدون گرر و .1

توان  طوبت  ا ناریهد  گرفهت، گهرر و می خشک باشد. و

 AKEMI  کننهد  زنه  توان بها تبهدیغبا  اضافی  ا می

 غیرفعال شور. 

  قب  از استفار  قوطی اسپری  ا به خوبی تکان رهید.  .2

محافظهت هایی که نباید اسپری شوند با یک کاغذ بخشاز  .3

 .کنید

سطوم  ا کامالً به آن اغشته کنید. بر  وی اتصهاالت، ر   .4

های جوشکا ی مادا  ها و نیز ر  شکافجاهای خالی و ترک

-μm 80ل کنید )الیه فیلم خهیس حهدورًا بیشتری  ا اعما

60 .) 

ساعت گرر و غبا  ریگر به سطح پوشش محافظ  2-4بعد از  .5

 چسبد. بدنه محفظه نمی

 

 نکات ویژ : 



 AKEMIها از رسههتکش مههای  بههه منظههو  حفازههت از رسههت -

-ºC 25بهترین رمای کا کرری پیشهنهاری استفار  کنید. 

 است.  15

نازل اسپری  ا از  نه  خهالی  مام کا  بایدبعد از ات -

 کنید. 

تهوان بها اند  ا میهایی که اشتباهًا اسهپری شهد قسمت -

، تمیزکننهد  سهرر یها نفتهای AKEMIکنند  جهانی  قیق

پههاک کههرر )ابتههدا سههازگا ی آن  ا بر سههی  کننههد پاک

 کنید(. 

توان با استفار  از جت بخا  پوشش محافظ  ا از  وی می -

 ها پاک کرر. بایه بخش

بنههدی محفظههه خشههک شههد  ر  ماابهه  بنههزین، پوشههش آب -

 ها مااوم نیست. های آ وماتیک یا  وغنهید وکربن

 نکاتی ایمنی: 

 مراجعه کنید.  ECلطفًا به برگه مشخصات ایمنی 

 مشخصات فنی 

 عاجی  ن 

  3g/cm 93/0تاریبًا  رانسیته
 ( DIN 50021ساعت ) 1500 آزمون اسپری نمک

تها  -ºC 30با  رائم: تاریبًا  مااومت رمایی

؛ با  موقتی تها ºC 75تاریبًا 

 ºC50؛ باالتر از ºC 100تاریبًا 

پوشش به طهو  افهزایش و بها 

پایدا ی خوب نهرم و چسهبند  

 شور.می

برای هر قوطی  2m 4-6تاریبًا  پوشش

 اسپری

ر  الو ت نگههدا ی ر  شهرای   عمر نگهدا ی

خنههک و بههدون یهه، زرگههی، ر  

تهوان اللی خور میبسته بندی ا

سال نگهدا ی  1آن  ا تاریبًا 

 کرر. 

 

 نکته مهم: 



اطالعات باال بر اساس آخرین سطح توسعه و تکنولوژی کهابرری 

ما است. با توجه به تعدر عوام  تأثیرگهذا  مختله ، ایهن 

 -های فنی مکتوب یا غیرمکتوبو همچنین ریگر توالیه -اطالعات

کنند  تلای شهوند. مصهرفباید به عنوان تذکرات غیراجبا ی 

های عملکرری، که شهام  ر  هر مو ر خاص موز  است که آزمون

شههور،  ا ر  اهههداف محصههول بههور  امهها بههه آن محههدور نمی

 ای غیرمشخص از نمونه اجرا کند. ناحیه

 

 


