
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

یک رنگ تک جزئی با کیفیت باا  اسات کاه  Rallye AKEMIاسپری 

های نیستن. ویژگی CFCهای باشد. آنها حاوی محرکشامل حالل می

 این محصول عبارتند از:  

 خشک شدن سریع -

 دهی بسیار خوبقدرت پوشش -

 چسبندگی بسیار خوب به آهن، فو د و آلیاژهای فلز سبک  -

 مقاومت به آب و هوا و عدم زرد شدن  -

 سختی سطحی با  و در عین حال ا ستیسیته خوب  -

 قابلیت جالخوری -

  CFCبدون سرب و  -

 های آب شده و نیز کارواش. مقاوم به بنزین و نمک -

 

 ی استفاده:زمینه

ها استفاده شده و برای بهبود ظاهر ماشین Rallye AKEMIاسپری 

های خااان ی و بارای سارگرمی نیاز توانند در بخشهمچنین می

  استفاده شوند.

 دستورالعمل استفاده: 

، ، روغان و چربایزناگ زدگایسطح مورد نظر باید بدون  .1

باقی مانده زناگ  باشد. کامالً تمیز، خشک و تا حدی زبر

غیرفعاال کارده و ساپ   AKEMIرا با تبدیل کننده زنگ 

  را اعمال کنید. AKEMIاسپری روی 

ز طبیعات مشاابه نیسات، ابتادا باا اگر سطح زیارین ا .2

ساطح را آساتر  AKEMIرناگ طاوی ک -استفاده از پرایمر

 بزنید. 

توانید )می تکان دهید شدتقبل از استفاده قوطی را به  .3

  صدای گوی اختالط را بشنوید(. 

هایی کاه نبایاد اساپری شاوند را باا یاک کاغا  قسمت .4

 بپوشانید. 

اصله اسپری کردن های متعدد نازک اعمال کنید )در ف یه .5

 دقیقه(.  3-5و در فواصل زمانی  cm 25تقریبًا 



 نکات ویژه: 

اساتفاده  AKEMIها از دستکش مایع برای محافظت از دست -

 کنید. 

در دماهای بسیار با  یا در نور شدید خورشید استفاده  -

باه خاوبی نکنید چرا که رنگ بسیار سریع خشاک شاده و 

کناد )ایاااد کادری(. بهتارین دماای جریان پیادا نمی

   است.  ºC 25-15کاربردی 
اگر به جای یک  یه ضاخی  از چناد  یاه ناازک اعماال  -

 شود. کنید، محصول خیلی بهتر خشک می
نیازی نیست که بعد از اتماام کاار ناازل را از رناگ  -

 خالی کنید. 
تاوان باا یاند را مهایی که اشاتباه اساپری شادهقسمت -

تمیز کرد )ابتدا ساازگاری را  AKEMIکننده جهانی رقیق

 بررسی کنید!(. 

 نکات ایمنی: 

 مراجعه کنید.  ECلطفًا به برگه مشخصات ایمنی 

 مشخصات فنی

سیاه )مات، بارا  ابریشامی،  رنگ 

 برا ( سفید برا 

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

گرد و غبار ؛ بعاد از حادود 

بدون چسبندگی است؛  دقیقه 25

دقیقه کاامالً  50بعد از حدود 

سااعت  24خشک بوده و بعد از 

  توان آن را صیقل داد.می

 برای هر قوطی 2m 3/1تقریبًا  پوشش

در صورت ن هاداری در شارای   عمر ن هداری

خنک و بدون یخ زدگی در بسته 

سااال  1بااًا بناادی اصاالی تقری

 توان آن را ن هداری کرد. می

 

  

 نکته مه : 

اطالعات با  بر اساس آخرین سطح توسعه و تکنولوژی کاابردی 

ما است. با توجه به تعدد عوامل تأثیرگا ار مختلا ، ایان 



 -های فنی مکتوب یا غیرمکتوبو همچنین دی ر توصیه -اطالعات

کننده مصار  باید به عنوان ت کرات غیراجباری تلقی شاوند.

های عملکردی، که شاامل در هر مورد خاص موظ  است که آزمون

شااود، را در اهاادا  محصااول بااوده امااا بااه آن محاادود نمی

 ای غیرمشخص از نمونه اجرا کند. ناحیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


