
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

یک رنگ گرد روی تک جزئی باا یفیفاب باا   AKEMIاسپری روی 

هاااا عااااری ا  باالااامح   ر اساااب یاااه الاااا    اااال   ی

هااای ایاا)    ااو  ( هساادنمح ویژگیCFCیلروفلوئااورویرب)  

 عبارتنم ا :  

 با دوام، فعا ،   افظب یاتمی ا  خوردگی  -

 ففلم هموار بمون تخلخ  -

 توانم با رنگ پوالانمه الود  ی -

 ای سا گار با جوش نقطه -

 هادی الکدریکی  -

  ºC 500 قاو ب  رارتی  شروط تا  -

 

 ی اسدیاده:  فنه

ها، به عنوان یک پرایمر برای تعمفر  االف) AKEMIاسپری روی 

برای با نگری یاا تعمفار ساطوا گاالوانفزه و باه عناوان 

های اگازو ،  بام  های  افظی در برابر خوردگی برای لولاه

 الودح یشی بفرونی اسدیاده  یهای فو دی و لوله رارتی، سا ه

 دسدورالعم  اسدیاده: 

سطح  ورد نظر بایم بمون گرد و غباار، روغا) و بربای  .1

باالمح ای) سطح بایم یا الً تمفز، خشک و تاا  امی  بار 

 باالمح 

 الونم را با یک یاغذ بپوالانفمح هایی یه نبایم رنگبخش .2

  اسدیاده به  مت بنم دقفقاه و بعام ا  الانفمن قب  ا .3

صمای گوی اخدالط قوطی را به خوب تکان دهفامح بتداری) 

 + اسبح ºC 25+ تا ºC 15د ای یاربردی: 

1یک  یه روان ا  اسپری روی را اعما  ینفم   .4
21 1  پوالش

 (cm 25 دقاطع در فاصله تقریبی 

دقفقه گارد و غباار باه  یاه رناگ  20بعم ا  تقریبًا  .5

دقفقه به انما ه یافی خشک اسب  50بسبنم و بعم ا  نمی

سااعب،  24بعام ا   اماق  یه بدوان آن را  م  یاردح 

های در دسدرس تجاری، آنتاا توان با اسدیاده ا  رنگ ی



را با رنگ پوالاانم  او  ساا گاری را بررسای ینفام(ح 

( ابداما 2Kهاای یه  به ویژه برای رنگالود پفشنتاد  ی

 یک  یه نا   اعما  ینفمح 

 نکات ویژه: 

اسادیاده  AKEMIها ا  دسدکش  ایع برای   افظب ا  دسب -

 ینفمح 
در د اهای بسفار با  یا در نور المیم خورالفم اسدیاده  -

ساطح رویای نکنفم برا یه رنگ بسفار سریع خشک الامه و 

  یا   نخواهم بودح 
اگر  یه اعما  المه بسفار ضخفم باالم، باه خاوبی خشاک  -

 نخواهم المح 
 نا   را خالی ینفمح   دماً بعم ا  اتمام یار  -
تاوان باا انم را  یهایی یه االادباه اساپری الامهقسمب -

تمفز یرد  ابدما ساا گاری را  AKEMIیننمه جتانی رقفق

 بررسی ینفم!(ح 

ای گارد روی های ا  رنگقوانف) غذایی هفچگونه اسدیاده -

 پذیرنمح را در نزدیکی  واد غذایی نمی
 اسدر  ناسب نفسبح های پلیهمراه با پریننمه -

  

  شخ ات فنی

 طوسی رنگ 

 3g/cm 28/1تقریبًا  دانسفده 
 % 5/98  قمار روی ر رنگمانه روی

  ماق   قمار  دناساب  %5/90  قمار روی در ففلم خشک المه 

: 1980در آگوساب  DIN 50976با 

90% ) 

بامون دقفقه  20بعم ا   مود  خشک المن 

بعام ا   امود  ؛گرد و غبار 

ای خشاک به اناما ه دقفقه 50

تاوان آن را  ما  اسب یاه  ی

سااعب  24بعم ا   امود  یرد؛

 الود یخشک درون آن 

خشاااک الااامن در آون  بااارای 

دقفقااه بااه آن  25پرایناامگی 

   ان بمهفم( 

 20یااا  ºC 180دقفقااه در  15

 ºC 140دقفقه در 

برای هار  2m 7/4-1/1تقریبًا  پوالش

 قوطی

در صورت نگتاماری در الارای   عمر نگتماری



خنک و بمون یخ  دگی در بسده 

سااا   2بناامی اصاالی تقریبااًا 

 توان آن را نگتماری یردح  ی

 

 نکات ایمنی: 

  راجعه ینفمح  ECلطیًا به برگه  شخ ات ایمنی 

 نکده  تم: 

اطالعات با  بر اساس آخری) سطح توسعه و تکنولوژی یاابردی 

 ا اسبح با توجه به تعمد عوا   تأثفرگاذار  خدلا ، ایا) 

 -های فنی  کدوب یا غفر کدوبو همچنف) دیگر توصفه -اطالعات

یننمه بایم به عنوان تذیرات غفراجباری تلقی الاونمح   ار 

ردی، یه الاا   های عملکدر هر  ورد خاص  وظ  اسب یه آ  ون

الااود، را در اهااما     ااو  بااوده ا ااا بااه آن   اامود نمی

 ای غفر شخص ا  نمونه اجرا ینمح نا فه

 

 

 

 

 

 

 

 

 


