
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

یک پرکنندده وو زئیدی بدر پایده  AKEMIپرکننده چندمنظوره 

های پلی استر غیراشباع مخصوص محلول ور استایرن است. رزین

 های این محصول عبارتند از:ویژگی

چسبندگی بسیار خوب به ورق فوالو گالوانیئه، حتی اگدر  -

از قبل ساییده نشده باشد. و نیئ چسبندگی خوب بر روی 

سطوح مختلف ویگر مانند آهن، فوالو، آلومینیوم خدال،، 

های مختلدف آلیاژ آلومینیوم، مس، چوب، سنگ و پالسدتیک

سخت، پلی استر( و نیئ ور وماهای باال )تا  PVC)مانند 

ºC 100 .) 

 های کارکروی خوبی واروای ویژگیبه ولیل ساختار خامه -

 وقیقه( 10-15سخت شدن سریع ) -

 وهی آسان و ساییدگی باال قابلیت صیقل -

هددای مندددنی، اسددیدها و مقدداوم بدده آب، ن.ددت، . روغن -

 بازهای رقیق.  

 ی است.اوه:زمینه

های بدندده، تولیددد ور فروشددگاه AKEMIپرکننددده چندددمنظوره 

تجاری یا ور صدنایع منندسدی بدرای مسدطد کدرون  خووروهای

ها به ویژه بر روی سدطوح گدالوانیئه و ویدگیها و ضربگووی

نیئ بر روی سطوحی مانند آهن، فوالو، آلومینیددوم اسدت.اوه 

شوو. به ولیل چسبندگی خوب آن، نیازی نیست کده از قبدل می

 های بسیار نازک روی را سایش واو.  الیه

 اوه: وستورالنمل است.

سطحی که باید اصالح شوو باید بدون زنگ، گرو و غبار و  .1

های کنیم که ورقهتا حدی زبر شده باشد. ما پیشنناو می

 منمولی فوالو را تا حد کمی بسایید. 

2. g 4-1 را بده  قرمئکننده گرم از خمیر سختg 100  رزیدن

از خمیر که از لولده خدارش شدوو  cm 5-4اضافه کنید )

 ت(. اس g 1مناول با 

هر وو زدئ  را کدامالب بدا هدم مخلدود کنیدد تدا رندگ  .3

وقیقه از این  6تا  2توان یکنواختی به وست بیاید. می

 مخلود است.اوه کرو. 



هدای اصدالح توان بدر روی بخشوقیقه می 30تا  15بند از  .4

 شده کار انجام واو )سایش، سوراخ کرون و فرز کرون(.

با سرما کندد  فرآیند سخت شدن توسط گرما تسریع شده و .5

 شوو. می

ها و توان بر روی سدطوح پرشدده از تمدامی پرکننددهمی .6

هایی که به صورت تجاری ور وسدتر  هسدتند اسدت.اوه الک

 کرو. 

تمیدئ  AKEMIکنندده نیتدرو توان بدا رقیقابئار را می .7

 کرو. 

 نکات ویژه: 

اسدت.اوه  AKEMIها از چسد  مدایع برای محافظت از وست -

 کنید. 
ور فاصله زمانی کمی بند از سداییدن سدطد  پرکننده را -

فلئ اعمال کنید تا از چسبندگی خوب آن اطمینان حاصدل 

 نمایید. 
% چسدبندگی را کداهش 4های سخت کنندده بیشدتر از نسبت -

 کنند.واوه و خشک شدن سطد را بد می
% و وماهدای پدایین خشدک 1کننده کمتر از های سختنسبت -

سددطد چسددبنده بدداقی اندددازو و شدددن را بدده تددیخیر می

 ماند.می
پیشدنناو  2Kقبل از پوشدش واون بدا یدک الک آکریلیدک  -

کنیم که برای زلوگیری از تاول زون، از یک پرایمدر می

 ای است.اوه کنید. یا یک ورزگیر غیرماسه
های ضخیم اعمال شوو، پیشنناو وقتی محصول باید ور الیه -

کنیم که تدا حدد ممکدن از مقددار سدخت کنندده کدم می

 است.اوه کروه یا چندین الیه متندو را اعمال کنید. 
توان به وسدیله حدالل از سخت شده را ویگر نمی پرکننده -

بین برو. این کار تننا به صورت مکانیکی یا با اعمال 

 ( ممکن است.ºC 200 <تر )وماهای باال

کنندده بده ورسدتی کدار کدروه باشدد، ور صورتی که پر -

 پرکننده سخت شده ویگر برای سالمتی خطری ندارو.

 مرازنه کنید.  ECاقدامات امنیتی: به برگه مشخصات ایمنی 

 مشخصات فنی

 بژ رنگ :

  3g/cm 92/1تقریباب  وانسیته
  زمان کار کرون/ وقیقه 



 8-10 کننده سخت ºC 20 1%الف( ور 

 4-5 کننده سخت 2%

 3-4 کننده سخت 3%

 2-3 کننده سخت 4%

 ºC 10 11-9ور  کننده% سخت2ب( با 

 ºC 20 5-4ور 

 ºC 30 3-2ور 
ور صورت نگنداری ور زای خنک  عمر نگنداری 

و بدددون یددگ زوگددی ور بسددته 

 1بندی اصدلی خدوو، تقریبداب 
 سال 

 

 نکته منم: 

اطالعات باال بر اسا  آخرین سطد توسنه و تکنولوژی کدابروی 

ما است. با توزه به تندو عوامل تیثیرگداار مختلدف، ایدن 

 -های فنی مکتوب یا غیرمکتوبو همچنین ویگر توصیه -اطالعات

کننده باید به عنوان تاکرات غیرازباری تلقی شدوند. مصدر 

روی، که شدامل های عملکور هر مورو خاص موظف است که آزمون

شددوو، را ور اهدددا  محصددول بددووه امددا بدده آن محدددوو نمی

 ای غیرمشخ، از نمونه ازرا کند. ناحیه

 

 

 

 

 

 

 

 


