
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

یک رنگ تک جزئی با کیفیت بااال اتات  AKEMIالک شفاف متالیک 

نیسات.  CFCهاای باشد. این محصول حاوی محرککه شامل حالل می

 های این محصول عبارتند از:  ویژگی

 خشک شدن تریع -

 مقاومت با آب و هوا و عدم زرد شدن  -

 CFCبدون ترب و  -

 مقاوم به بنزین -

 تشدید رنگ بدون -

 تختی تطح باال و با این حال االتتیسیته خوب  -

 

 ی اتتفاده:زمینه

به عنوان پوشا  بااالیی اتااو کاوت   AKEMIالک شفاف متالیک 

شاود  در های متالیاک دو الیاه اتاتفاده میبرای ترمیم رنگ

کند. باه عاالوه حالی که رنگ مربوط به رنگ اصلی تغییر نمی

های وان یک الیه محافظ برای حاشیهتواند به عناین محصول می

فوالدی صیقل خاورده اتاتفاده شاود. مزیات ایان محصاول در 

  مقاومات AKEMIمقایسه با صیقل شفاف اتپری رنگی قاب چار  

 بهتر آن در برابر بنزین اتت. 

 دتتورالعمل اتتفاده: 

تطح باید کامالً بدون گرد و غبار  چربی  تمیاز و خشاک  .1

 باشد. 

به مدت چند دقیقه قوطی اتپری را باه  قبل از اتتفاده .2

 توانید صدای گوی اختالط را بشنوید. شدت تکان دهید امی

هااایی کااه نبایااد اتااپری شااوند را بااا یااک کاغاا  بخ  .3

 بپوشانید.

های نازک متعددی را اعمال کنید ادر فاصله اتاپری الیه .4

 3-5و در فواصاال زمااانی تقریبااًا  cm 25کااردن حاادود 

 دقیقه . 

  نکات ویژه:



اتاتفاده  AKEMIها از دتتک  مایع برای محافظت از دتت -

 کنید. 
در دماهای بسیار باال یا در نور شدید خورشید اتتفاده  -

نکنید چرا که رنگ بسیار تاریع خشاک شاده و باه طاور 

کناد . مناتب جریاان پیادا نمیکناد اکادری ایمااد می

 اتت.  ºC 25-15بهترین دمای کارکرد 
الیه ضخیم این ماده را در چند در صورتی که به جای یک  -

 شود. الیه نازک اعمال کنید  محصول بهتر خشک می
 بعد از اتمام کار نیازی نیست که نازل را خالی کنید.  -
تاوان باا اند را میهایی که اشاتباه اتاپری شادهقسمت -

تمیز کرد اابتدا تاازگاری را  AKEMIکننده جهانی رقیق

 بررتی کنید! . 
  

 نکات ایمنی

 مراجعه کنید.  ECلطفًا به برگه مشخصات ایمنی 

 مشخصات فنی

 شفاف و بدون رنگ رنگ 

 3g/cm 8/0تقریبًا  دانسیته 
دقیقه گرد و  14بعد از حدود  خشک شدن 

چسبد  بعد از غبار به آن نمی

دقیقااه چساابندگی  25حاادود 

 50نااداردب بعااد از تقریبااًا 

چسبدب بعاد دقیقه به دتت نمی

شودب میتاعت خشک  24از حدود 

تاااعت بااه  46بعااد از حاادود 

 بنزین مقاوم اتت. 

 هر قوطی برای 2m 1-2تقریبًا  پوش 

در صورت نگهاداری در شارای   عمر نگهداری

خنک و بدون یخ زدگی در بسته 

تااال  1بناادی اصاالی تقریبااًا 

 توان آن را نگهداری کرد. می

 

 نکته مهم: 

اطالعات باال بر اتاس آخرین تطح توتعه و تکنولوژی کاابردی 

ما اتت. با توجه به تعدد عوامل تأثیرگا ار مختلا   ایان 

 -های فنی مکتوب یا غیرمکتوبو همچنین دیگر توصیه -اطالعات



کننده باید به عنوان ت کرات غیراجباری تلقی شاوند. مصارف

ردی  که شاامل های عملکدر هر مورد خاص موظ  اتت که آزمون

شااود  را در اهااداف محصااول بااوده امااا بااه آن محاادود نمی

 ای غیرمشخص از نمونه اجرا کند. ناحیه

 

 

 

 

 

 

 

 


