
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

یک  پرکننکده  و ئی کی بکر  AKEMIپرکننده چندمنظوره سریع 

های پلی استر غیراشباع مخصوص محلول  ر استایرن پایه رزین

 های این محصول عبارتند از:است. ویژگی

 قیقه( که به معنای زمکان  8-10سخت شدن بسیار سریع ) -

پر ازش کمتر )زمان بین اعمال پرکننده و سکاییدن نن( 

%  ر مقایسه با پرکننده چندمنظوره معمولی 30تا حدو  

 است. 

چسبندگی بسیار خوب به ورق فوال  گالوانییه، حتی اگکر  -

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

وح مختلف  یگر مانند نهن، فوال ، نلومینیوم خکال،، سط

های مختلکف نلیاژ نلومینیوم، مس، چوب، سنگ و پالسکتی 

سخت، پلی استر( و نیی  ر  ماهای باال )تا  PVC)مانند 

ºC 100 .) 

 های کارکر ی خوبی  ار ای ویژگیبه  لیل ساختار خامه -

 ویژگی پرکنندگی و عدم تاب بر اشتن باال. -

 ار نرم بدون حفره  سطح بسی -

  هی نسان و ساییدگی باال قابلیت صیقل -

 االستیسیته بسیار خوب  -

هککای معککدنی، اسککیدها و مقککاوم بککه نب، نفککت، . روغن -

 بازهای رقیق.  

 ی استفا ه:زمینه

های بدنه، تولید  ر فروشگاه AKEMIپرکننده چندمنظوره سریع 

ر ن خو روهای تجاری یا  ر صکنایع منندسکی بکرای مسکطح کک

ها به ویژه بر روی سکطوح گکالوانییه و  یدگیها و ضربگو ی

نیی بر روی سطوحی مانند نهن، فوال ، نلومینیککوم اسکتفا ه 

شو . به  لیل چسبندگی خوب نن، نیازی نیست ککه از قبکل می

 های بسیار نازک روی را سایش  ا .  الیه

  ستورالعمل استفا ه: 

زنکگ، بکدون گکر  و سطحی که باید اصالح شو  باید ضکد  .1

کنیم ککه غبار و تا حدی زبر شده باشد. ما پیشننا  می

 های معمولی فوال  را تا حد کمی بسایید. ورقه



2. g 4-1 را بکه  قرمیکننده گرم از خمیر سختg 100  رزیکن

از خمیر که از لولکه خکارش شکو   cm 5-4اضافه کنید )

 است(.  g 1معا ل با 

وط کنیکد تکا رنکگ هر  و ئکی  را ککامالب بکا هکم مخلک .3

 قیقه از این  6تا  2توان یکنواختی به  ست بیاید. می

 مخلوط استفا ه کر . 

هکای اصکالح توان بکر روی بخش قیقه می 30تا  8بعد از  .4

 شده کار انجام  ا  )سایش، سوراخ کر ن و فرز کر ن(.

فرنیند سخت شدن توسط گرما تسریع شده و با سرما کنکد  .5

 شو . می

ها و ی سکطوح پرشکده از تمکامی پرکننکدهتوان بر رومی .6

هایی که به صورت تجاری  ر  سکتر  هسکتند اسکتفا ه الک

 کر . 

تمیکی  AKEMIکننکده نیتکرو توان بکا رقیقابیار را می .7

 کر . 

 نکات ویژه: 

اسکتفا ه  AKEMIها از چسک  مکایع برای محافظت از  ست -

 کنید. 

پرکننده را  ر فاصله زمانی کمی بعد از سکاییدن سکطح  -

فلی اعمال کنید تا از چسبندگی خوب نن اطمینان حاصکل 

 نمایید. 
% چسکبندگی را ککاهش 4های سخت کننکده بیشکتر از نسبت -

 کنند. ا ه و خش  شدن سطح را بد می
% و  ماهکای پکایین خشک  1کننده کمتر از های سختنسبت -

انککداز  و سککطح چسککبنده بککاقی میشککدن را بککه تکک خیر 

 ماند.می
پیشکننا   2Kقبل از پوشکش  ا ن بکا یک  الک نکریلیک   -

کنیم که برای ئلوگیری از تاول ز ن، از ی  پرایمکر می

 ای استفا ه کنید. یا ی   رزگیر غیرماسه
های ضخیم اعمال شو ، پیشننا  وقتی محصول باید  ر الیه -

خت کننکده ککم کنیم که تکا حکد ممککن از مقکدار سکمی

 استفا ه کر ه یا چندین الیه متعد  را اعمال کنید. 
توان به وسکیله حکالل از سخت شده را  یگر نمی پرکننده -

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

 ( ممکن است.ºC 200 < ماهای باالتر )

کننکده بکه  رسکتی ککار ککر ه باشکد،  ر صورتی که پر -

  یگر برای سالمتی خطری ندار . پرکننده سخت شده



 مرائعه کنید.  ECاقدامات امنیتی: به برگه مشخصات ایمنی 

 مشخصات فنی

 بژ رنگ :

  3g/cm 84/1تقریباب   انسیته
  زمان کار کر ن/  قیقه 

 5-6 کننده سخت ºC 20 1%الف(  ر 

 3-4 کننده سخت 2%

 5/2-3 کننده سخت 3%

 2-5/2 کننده سخت 4%

 ºC 10 9-7 ر  کننده% سخت2ب( با 

 ºC 20 4-3 ر 

 ºC 30 2-1 ر 
 ر صورت نگنداری  ر ئای خن   عمر نگنداری 

و بککدون یککگ ز گککی  ر بسککته 

 1بندی اصکلی خکو ، تقریبکاب 
 سال 

 

 نکته منم: 

اطالعات باال بر اسا  نخرین سطح توسعه و تکنولوژی ککابر ی 

ما است. با توئه به تعد  عوامل ت ثیرگکاار مختلکف، ایکن 

 -های فنی مکتوب یا غیرمکتوبو همچنین  یگر توصیه -اطالعات

کننده باید به عنوان تاکرات غیرائباری تلقی شکوند. مصکر 

ر ی، که شکامل های عملک ر هر مور  خاص موظف است که نزمون

شککو ، را  ر اهککدا  محصککول بککو ه امککا بککه نن محککدو  نمی

 ای غیرمشخ، از نمونه ائرا کند. ناحیه

 

 

 

 

 

 

 


