
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

های پلی استر غیرر مخلوطی از رزین AKEMIرزین ترمیم کننده 

اشباع محلول در استایرن و یک عامر  سبربنده ویرژه اسر   

 های این محصول عبارتند از:ویژگی

حال  ببیار مایع و بنابراین خیس کنندگی خوب محصروتت  -

 الیاف شیشه 

 دقیقه(  30 -40سخ  شدن سریع ) -

سبرربندگی ببرریار خرروب برره فلررفات ) هررن  فرروتد   -

 PVCهای مختلف )مانند  لومینیوم(  سوب  سنگ و پالستیک

 (  ºC 100سخ   پلی استر( و نیف در دماهای بات )تا 

 هااستحکام مکانیکی و شکبتگی باتی تیه -

هرای مدردنی و اسریدها و مقاوم بره  ب  بنرفین  روغن -

 بازهای رقیق  

 ی استفاده:زمینه

های رزین ترمیمی در صند   تجارت و سرگرمی برای ترمیم ورق

اند  یا برای تقویر  شود که زنگ زده شدهفوتدی استفاده می

های شیشره های فلفی که با نمدهای الیاف شیشه یا پارسهورق

 همراه هبتند  

 دستورالدم  استفاده:

A محصوتت درون قوطی : 

زدایی  سربری زدایری  خشرک  سطوح مورد نظر باید زنگ  .1

های قبلری غبار زدایی و تا حدی زبر شوند  تمامی پوشش

هررای  کریلیررک هررای سررخ  نشررده و لداباز جملرره ت 

 ترموپالستیک باید پا  شوند  

شود کره بره منظرور های زنگ زده پیشنهاد میبرای قبم  .2

های ترمیم شرده از سرطو ورق جلوگیری از خارج شدن بخش

 نده  اطراف  ن را سکش کاری کنید  فلفی باقی ما

ای کره در ایرن کرار های الیراف شیشرهنمدها یا پارسه .3

 شوند را باید به اندازه مورد نظر برید استفاده می



رزین  g 100کننده قرمف  را به گرم از خمیر سخ  4تا  1 .4

 یرد خمیر که از لولره بیررون می cm 5-4اضافه کنید )

 اس (   g 1مدادل با 

مانی کره هر دو ج .5 فء را کامالً با هم مخلوط کنید ترا ز

 4مخلوط برای حردود  رنگی یکنواخ  به دس  بیاید  این

 قاب  استفاده اس    دقیقه 14تا 

های زنگ زده  ابتدا با یرک برر  الف( برای ترمیم بخش .6

های حفره مالیرده مخلوط رزین تهیه شده را بر روی لبه

ار داده و برر و سپس پارسه یا نمد الیاف شیشه را قرر

روی  ن فشار دهید  مخلوط رزین نیف برا دقر  برر روی 

قبم  باقی مانده نمرد یرا پارسره الیراف شیشره پخرش 

 شود  می

های فلفی  ابتدا مخلروط رزیرن برر ب( برای تقوی  ورق

روی سطو تهیه شده پخش شده  نمد یا پارسه الیاف شیشه 

بر    ماده شده بر روی  ن قرار گرفته و با دق  با یک

مرطوب کردن بهتر و شود  برای به مخلوط رزین  غشته می

های هوا  سطو باید با یک غلترک برای هموار کردن حباب

گررراری اصررالح شررود  غلتررک سرراخته شررده از تفلررون تیه

 تر خواهد بود  مناسب

 شرود کرهرزیرن در حردی سرخ  می دقیقره  30-40بدد از  .7

  کار انجام داد سطوتوان بر روی می

 های همپوشانی کرده )روی هم  مده(الف( ساییدن لبه

 4ب( مبطو کردن نواحی غیریکنواخ  با پرکننده شرماره 

Autobody AKEMI    یا پرکننده سوپر ساف  

فر یند سخ  شدن توسط گرما تبررریع شرده و بره وسریله  .8

 شود  سرما کند می

تمیرف  AKEMIکننده نیتررو توان با رقیقابفارها را می .9

 کرد 

 

 نکات ویژه: 

اسرتفاده  AKEMIها از دستکش مایع برای محافظ  از دس  -

 کنید  

برای تضمین سببندگی مناسب  در فاصله کوتاهی بدرد از  -

 ساییدن سطو فلف پرکننده را اعمال کنید  



% سبربندگی را کراهش 4های سخ  کننرده بیشرتر از نبب  -

 کنند داده و خشک شدن سطو را بد می
خشک شدن را بره تریخیر % 1کمتر از  کنندههای سخ نبب  -

اندازد  دماهای پایین ممکن اس  به طور کلری مرانع می

 ماند  خشک شدن شود  در این صورت سطو سببنده باقی می
های متددد برای جلوگیری از گراری در تیهبه هنگام تیه -

تیه تیه شدن  باید به طور متناوب از نمردهای الیراف 

خریس -روی-یشه یرا یرک روخ خریسشیشه و پارسه الیاف ش

 استفاده کرد  
هایی که بددًا در تما  با مواد غرایی خواهند بود قبم  -

ساع  در  2باید بدد از سخ  شدن در دمای اتاق به مدت 

 قرار بگیرند   ºC 70-60دمای 
توان به وسیله حالل از برین سخ  شده را دیگر نمی رزین -

ا بررا اعمرال برد  این کار تنها به صورت مکرانیکی یر

 ( ممکن اس  ºC 200 <دماهای باتتر )

کننرده بره درسرتی کرار کررده باشرد  در صورتی که پر -

 پرکننده سخ  شده دیگر برای سالمتی خطری ندارد 

 اقدامات ایمنی: 

 مراجده کنید   ECبه برگه مشخصات ایمنی 

 مشخصات فنی

 سبف لجنی رنگ 

 3g/cm 35/1تقریبًا  دانبیته
  mPas 2000 - 1800 ویبکوزیته 

  مصرف مواد 

 AKEMIالف( نمد الیاف شیشره 
2g/m 300  

2g/m 1500- 1200  

 AKEMIب( پارسه الیاف شیشره 
2g/m 240  

2g/m 400-600   

 AKEMIج( باف  الیراف شیشره 
2g/m 20  

2g/m 1200 - 900  

  دقیقه  /زمان کار کردن

 14-16 کننده سخ  ºC 20 1%الف( در 

 7-9 کننده سخ  2%

 5-6 کننده سخ  3%

 4-5 کننده سخ  4%

  کننده :% سخ 2ب( با 



 ºC 10 14-12در 

 ºC 20 9-7در 

 ºC 30 4-3در 

در صورت نگهداری در جای خنک  عمر نگهداری 

بندی و بدون یخ زدگی در ببته

 سال  1اصلی خود  تقریبًا 

 

 نکته مهم: 

اطالعات بات بر اسا   خرین سطو توسده و تکنولوژی کرابردی 

ما اس   با توجه به تددد عوام  تیثیرگررار مختلرف  ایرن 

 -های فنی مکتوب یا غیرمکتوبو همچنین دیگر توصیه -اطالعات

کننده باید به عنوان ترکرات غیراجباری تلقی شروند  مصررف

ردی  که شرام  های عملکدر هر مورد خاص موظف اس  که  زمون

شررود  را در اهررداف محصررول برروده امررا برره  ن محرردود نمی

 ای غیرمشخص از نمونه اجرا کند  ناحیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


