
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

استر های پلیمخلولی از رزین AKEMIای و ترمیمی رزین چندالیه

هتای ایتن محلتول غیراشباع محلول در استایرن است.  ویژگی

 عبارتند از:

به شدت مایع، و به این ترتیب ریزش خوب محلوال الیتا   -

 شیشه

 ( دقیقه 30-40سخ. شدن سریع ) -

سخ.(،  PVCاستر، ها )پلیپالستیکچسبندگی بسیار خوب به  -

 ( ºC 100چوب، سنگ، حتی در دماهای باال )تا تقریبًا 

ها استحکام مکانیکی باال و استحکام شکستگی بتاالیی الیه -

 دارند  

های معدنی و نیز استیدها و مقاوم به آب، بنزین، روغن -

 بازهای رقیق  

 ی استفاده:زمینه

ها و اشتیا  رای ایجاد الیهب AKEMIای و ترمیمی رزین چندالیه

قالبگیری استفاده می شود  به عالوه، این مورد برای تقوی. 

های الیا  شیشه گذاری دستی( همراه با پارچهظرو  )روش الیه

ماده همننتین یا نمدهای الیا  شیشه به کار می رود  ایتن 

های تواند بترای ارترای کارهتای ترمیمتی بتر روی قستم.می

هتا، هتا، کاروانده با الیا  شیشته )قایقپالستیکی تقوی. ش

وسایل نقلیه موتوری( و بترای احاطته کتردن اشتیا  کوچتک 

 شود  استفاده می

 دستورالعمل استفاده: 

خواهد اصالح شود باید بدون چربی و روغتن و سطحی که می .1

 تا حدودی زبر شده باشد 

این سطوح همننین باید خشک، بدون گترد و غبتار و تتا 

های قدیمی رنگ سخ. نشده یا ده باشند  پوششحدودی سایی

های آکریلیک ترموپالستیک باید در ابتتدا برداشتته رنگ

 شوند  

ها باید با یک عامل رهاستازی اصتالح شتوند، سطوح قالب .2

 ترریحًا یک اسپری بر پایه سیلیکون یا موم  



ها یا نمدهای الیا  شیشه مورد نیاز بترای ایتن پارچه .3

 اندازه درس. بریده شوند کار باید ابتدا در 

4.  g 4-1 .را بته  )ستفید( کنندهگرم از خمیتر ستخg 100 

از خمیر که از لولته ختار   cm 5-4اضافه کنید ) رزین

 اس.(   g 1شود معادل با 

شوند که رنتگ یکنتواختی هر دو رز  تا زمانی مخلوط می .5

دقیقه از این مخلتوط  16تا  4تواند به دس. بیاید  می

 استفاده کرد  

های الف( به هنگام کار بتا قالتب، نمتدها یتا پارچته .6

در صورتی که بتیش از شوند )الیا  شیشه ابتدا وارد می

شود، آنها را بر روی هم گذاشته و یک قطعه استفاده می

(، سپس بایتد مخلتوط مطمئن شوید که این قسم. صا  اس.

سطوح کوچتک( بتر روی رزین تهیه شده باید با یک برس )

یا با دق. با یک کتارد  بتر روی ستط   شودآن مالیده 

 ( سطوح بزرگپخش شود )

ب( در صورتی که ظرو  باید تقوی. شوند، مخلتوط رزیتن 

را بر روی سطحی اعمال کنید که نیاز به تقوی. دارد و 

ها گفته شد کتار را ادامته سپس همانطور که برای قالب

 دهید  

 

تفلتون، بترای گذاری، ترریحًا از رتنس از یک غلظ. الیه .7

هتای هتوا استتفاده بهبود ریزش و از بتین بتردن حباب

 کنید 

های اضتافی از پارچته توانید الیهسپس در صورت نیاز می .8

 یا نمد الیا  شیشه را اضافه کنید 

شتوند ای ستخ. میقطعات تا درره دقیقه 40تا  30بعد از  .9

د )سایش، ستورا  کار انجام دا آنهاتوان بر روی می که

 فرز کردن( یا آنها را رابجا کرد کردن و 

اند را اشیا  قالبگیری شده که به این روش ساخته شتده .10

  به هم چسباند  AKEMI Poly-Glassمیتوان با استفاده از 

فرآیند سخ. شدن توسط گرما تسریع شده و با سرما کنتد  .11

 شود  می

تمیتز  AKEMIکننتده نیتترو توان بتا رقیقابزار را می .12

 کرد  

 : نکات ویژه



استتفاده  AKEMIها از چستب متایع برای محافظ. از دس. -

 کنید  
کننده استفاده شود، کیفیت. محلتول % سخ.4اگر بیش از  -

نهایی را کاهش داده و ممکن اس. بر روی خشک شدن ستط  

 تأثیر منفی داشته باشد 
% سخ. کننده استفاده شود، سخ. شدن بته 1اگر کمتر از  -

شدن ناقص بتوده و ین سخ.افتد  در دماهای پایتأخیر می

 ماند  سط  بسیار چسبنده باقی می
دهید که که به چندین الیه نیاز گذاری انجام میاگر الیه -

دارد، از نمتتد الیتتا  شیشتته و پارچتته الیتتا  شیشتته 

استفاده کرده یا به صورت خیس روی خیس استفاده کنیتد 

 تا از خطر ورقه ورقه شدن رلوگیری کنید  
توان بته کنید، میاگر از نقاب الیا  شیشه استفاده می -

 کنید  یک باف. سط  بسیار همگن دس. پیدا می
هایی که باید با مواد غذایی در تماس باشند، نیاز بخش -

اس. که ابتدا در دمای اتاق سخ. شده و ستپس دو ستاع. 

 رها شوند   ºC 70-60دیگر در دمای 
آنهتا را در چنتدین  کنید،اگر قطعات بزرگتر تولید می -

کننده استتفاده کنیتد  الیه ساخته و از مقدار کمی سخ.

های پتتس از آن خوردگیهای حرارتی و تر این کار از تنش

 کند  رلوگیری می
توان به وسیله حالل از بتین سخ. شده را دیگر نمی رزین -

برد  این کار تنها به صورت مکتانیکی یتا بتتا اعمتال 

 ( ممکن اس. ºC 200 <دماهای باالتر )

کننتده بته درستتی کتار کترده باشتد، در صورتی که پر -

 پرکننده سخ. شده دیگر برای سالمتی خطری ندارد 

 اقدامات ایمنی

 مرارعه کنید   ECبه برگه مشخلات ایمنی 

 مشخلات فنی

 زرد شفا  رنگ :

 3g/cm 95/1تقریبًا  دانسیته
  mPas 1300-900 ویسکوزیته

  دقیقه /زمان کار کردن

 14-16 کننده سخ. ºC 20 1%الف( در 

 8-10 کننده سخ. 2%

 6-7 کننده سخ. 3%

 4-5 کننده سخ. 4%



 ºC 10 20-18در  کننده% سخ.2ب( با 

 ºC 20 10-8در 

 ºC 30 6-5در 

  AKEMIملر  ماده همراه با محلوالت الیا  شیشه 

نمتتد الیتتا   2g/m 300التتف( 

   AKEMIشیشه 

2g/m 900-1200  

پارچتتته الیتتتا   2g/m 240ب( 

   AKEMIشیشه 

2g/m 500 - 300  

 ) 2g/m 40 vei  الیتتا  شیشتته

AKEMI   

2g/m 800 - 600  

  های مکانیکی ویژگی

 DIN 53452 2N/mm 110استحکام پینشی 

 DIN 53455 2N/mm 06استحکام مکانیکی 

 2N/mm 3500تقریبًا  DIN 53457مدول االستیسیته 

  %7 - 8 رمع شدگی حجمی 

( mm 50 × 50 × 30رتتتذب آب )

(DIN 53495 ) 

 ساع.  24% وزنی در 34تقریبًا 

در صورت نگهتداری در شترایط  عمر نگهداری: 

خنک و بدون یخ زدگی در بسته 

 1بندی اصتلی ختود، تقریبتًا 
 سال 

 

 نکته مهم: 

اطالعات باال بر اساس آخرین سط  توسعه و تکنولوژی کتابردی 

ما اس.  با توره به تعدد عوامل تأثیرگتذار مختلتف، ایتن 

 -های فنی مکتوب یا غیرمکتوبو همننین دیگر توصیه -اطالعات

کننده باید به عنوان تذکرات غیرارباری تلقی شتوند  ملتر 

ردی، که شتامل های عملکدر هر مورد خاص موظف اس. که آزمون

شتتود، را در اهتتدا  محلتتول بتتوده امتتا بتته آن محتتدود نمی

 ای غیرمشخص از نمونه اررا کند  ناحیه

 

 

 

 


