برگه اطالعات فنی
ویژگی ها:
پرکنندههای مولتی الیت  AKEMIیک پرکننده دو جزئی بر پایهه
رزینهای پلی استر غیراشباع مخصوص محلول در استایرن است.
ویژگیهای این محصول عبارتند از:
-

-

-

چسبندگی بسیار خوب به ورق فوالد گالوانیزه ،حتی اگهر
هی دی هر
از قبل ساییده نشده باشد ،و نیز سهوو مختله
مانند آهن ،فوالد ،آلومینیوم خالص ،مس ،چهوب ،سهنو و
پالستیکهای مختلی (مانند  PVCسخت ،پلی اسهتر و نیهز
در دماهای باال (تا . 100 ºC
به دلیل ساختار خامهای ویژگیهای کارکردی خوبی دارد
ویژگی پرکنندگی و عدم تاب برداشتن بهاال در فرآینهد
تکی ،ضخامت الیه تا  5 mmبر روی نواحی بهزر و نیهز
تا  10 mmبر روی نواحی کوچک امکانپذیر است.
سخت شدن سریع ( 15-10دقیقه
قابلیت صیقلدهی آسان و ساییدگی باال
االستیسیته بسیار خوب
هیدها و
هدنی ،اسه
های منه
هت . ،روغنهه
هه آب ،نفه
هاوم به
مقه
بازهای رقیق.

زمینهی استفاده:
پرکننههده مههولتی الیههت  AKEMIبههرای کاربردهههای تخصصههی در
ها در صهنایع
فروش اههای بدنه ،تولید خودروههای تاهاری یه
مهندسی برای مسوح کردن گودیها و ضربدیدگیها به ویژه بهر
روی سوو گالوانیزه و نیهز بر روی سهووحی ماننهد آههن،
فوالد ،آلومینیوم استفاده میشود .به دلیهل چسهبندگی خهوب
آن ،نیازی نیست که از قبهل الیهههای بسهیار نهازر روی را
سایش داد.
دستورالنمل استفاده:
 .1سوحی که باید اصال شود باید بدون گرد و غبار و زنهو
زدگی و تا حدی زبر شده باشد .ما پیشنهاد میکنیم کهه
ورقههای منمولی فوالد را تا حد کمی بسایید.

.2

.3
.4
.5
.6

.7

 4-1 gگرم از خمیر سختکننده قرمز را بهه  100 gرزیهن
اضافه کنید ( 5-4 cmاز خمیر که از لولهه خهارش شهود
منادل با  1 gاست .
هر دو جزء را کامالً با هم مخلوط کنید .میتوان  2تا 8
دقیقه از این مخلوط استفاده کرد.
بند از  15تا  30دقیقه میتوان بهر روی بخشههای اصهال
شده کار اناام داد (سایش ،سوراخ کردن و فرز کردن .
فرآیند سخت شدن توسط گرما تسریع شده و با سرما کنهد
میشود.
میتوان بر روی سهوو پرشهده از تمهامی پرکننهدهها و
الرهایی که به صورت تااری در دسهتر هسهتند اسهتفاده
کرد.
ابزار را میتوان بها رقیقکننهده نیتهرو  AKEMIتمیهز
کرد.

نکات ویژه:
-

-

مهایع  AKEMIاسهتفاده

برای محافظت از دستها از چسه
کنید.
پرکننده را در فاصله زمانی کمی بند از سهاییدن سهوح
فلز اعمال کنید تا از چسبندگی خوب آن اطمینان حاصهل
نمایید.
نسبتهای سخت کننهده بیشهتر از  %4چسهبندگی را کهاهش
داده و خشک شدن سوح را بد میکنند.
نسبتهای سختکننده کمتر از  %1و دماههای پهایین خشهک
هاقی
هبنده به
هوح چسه
هدازد و سه
هیخیر میانه
هه ته
هدن را به
شه
میماند.
قبل از پوشهش دادن بها یهک الر آکریلیهک  2Kپیشهنهاد
میکنیم که برای جلوگیری از تاول زدن ،از یک پرایمهر
یا یک درزگیر غیرماسهای استفاده کنید.
وقتی محصول باید در الیههای ضخیم اعمال شود ،پیشنهاد
میکنیم که تها حهد ممکهن از مقهدار سهخت کننهده کهم
استفاده کرده یا چندین الیه متندد را اعمال کنید.
پرکننده سخت شده را دی ر نمیتوان به وسهیله حهالل از
بین برد .این کار تنها به صورت مکانیکی یا با اعمال
دماهای باالتر ( > 200 ºCممکن است.
در صورتی که پرکننهده بهه درسهتی کهار کهرده باشهد،
پرکننده سخت شده دی ر برای سالمتی خوری ندارد.

اقدامات امنیتی :به برگه مشخصات ایمنی  ECمراجنه کنید.

مشخصات فنی
رنو :
دانسیته
زمان کار کردن /دقیقه
الی در 20 ºC

ب

با  %2سختکننده

عمر ن هداری

سبز روشن
ً 1/52 g/cm3
تقریبا
10-8
 1%سختکننده
5-4
 2%سختکننده
4-3
 3%سختکننده
3-2
 4%سختکننده
11-9
در 10 ºC
5-4
در 20 ºC
3-2
در 30 ºC
در صورت ن هداری در جای خنک
هته
هی در بسه
هگ زدگه
هدون یه
و به
ً 1
بندی اصهلی خهود ،تقریبها
سال

نکته مهم:
اطالعات باال بر اسا آخرین سوح توسنه و تکنولوژی کهابردی
ما است .با توجه به تندد عوامل تیثیرگهذار مختلهی ،ایهن
اطالعات -و همچنین دی ر توصیههای فنی مکتوب یا غیرمکتوب-
باید به عنوان تذکرات غیراجباری تلقی شهوند .مصهر کننده
در هر مورد خاص موظی است که آزمونهای عملکردی ،که شهامل
هود ،را در
هدود نمیشه
هه آن محه
ها به
هوده امه
هول به
هدا محصه
اهه
ناحیهای غیرمشخص از نمونه اجرا کند.

