
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

یک محصول تک جزئی  AKEMIاسپری بهبوددهنده چسبندگی پالستیک 

ها و عواملل بهبوددهنلده چسللبندگی ویلژه است که شامل حالل

هلای ایل  هسلتند. ویژگی CFCهای ایروسلول فادلد است. محرک

 محصول عبارتند از:  

 راحتی استفاده  -

 خشک شدن سریع -

 تأثیرگذاری باال -

 CFCبدون سرب و  -

 

 ی استفاده:زمینه

تا حد زیلادیی چسلبندگی  AKEMIبهبوددهنده چسبندگی پالستیک 

کننده )سلفت  های بدون نرمهای اسپری را بر روی پالستیکرنگ

 دهد: مانند موارد زیر، بهبود می

EPDM الستیک پلی پروپیل  اصالح شده 

PP-EPDM  خاصی الستیک پلی پروپیل  اصالح شده با درجه

 از سختی

ABS ان استایرنپالستیک آکریلونیتریل بوتادی 

PC پالستیک پلی کربنات 

GRP پالستیک تقویت شده با الیاف شیشه 

 

هایی ماننلد هرچند ای  محصول در صورتی که بر روی پالسلتیک

نلرم شلده اعللال  PVCکننده  و پلی یورتان )با و بدون نرم

های ماشی  شوند، اثرگذار نیستند. ای  محصول بیشتر در بخش

های پالسلتییی ماننلد اسلپویلر، سلپر، نوارهلای برای دسلت

شلود. ایل  ملاده های بغل و غیره اسلتفاده میجانبی، آینه

و سرگرمی، مانند رنلگ کلردن للوازم  DIYهای هلچنی  در بخش

 شود. استفاده می خانگی ساخته شده از پالستیک سفت

 دستورالعلل استفاده: 

سطوح پالستییی باید کامالً تلیز باشند تلا هرگونله ردی  .1

 از روغ ، سیلییون و آلودگی پاک شود. 



بلرای  600از کاغذ سلباده مرطلوب بلا انلدازه دانله  .2

ساییدن خفیف سطح استفاده کنیلد. سلپس سلطح را تلیلز 

 کرده و اجازه دهید خشک شود. 

 را شدیدًا تیان دهید. دوطی اسپری  .3

یلک الیله بسلیار کل  از آن را  cm 25از فاصله حلدود  .4

 اسپری کنید. 

توان سلطح ددیقه، می 5بعد از مدت زمان خشک شدن حدود  .5

 را با اسپری رنگ کرد. 

 نیات ویژه: 

اسلتفاده  AKEMIها از دستیش مایع برای محافظت از دست -

 کنید. 
 است.  ºC 25-15بهتری  دمای کارکرد  -
 بعد از اتلام کار نیازی نیست که نازل را خالی کنید.  -
تلوان بلا اند را میهایی که اشلتباه اسلپری شلدهدسلت -

تلیز کرد )اول چلک کنیلد کله  AKEMIکننده جهانی ردیق

 ها مقاوم هستند یا خیر . آیا ای  دسلت
  

 نیات ایلنی

 مراجعه کنید.  ECلطفًا به برگه مشخصات ایلنی 

 مشخصات فنی

 شفاف و بدون رنگ  رنگ

 3g/cm 8/0تقریبًا   دانسیته
ددیقله خشلک  5بعد از حلدود  خشک شدن 

 شده یا دابل پوشش مجدد است

 برای هر دوطی 2m 5-6تقریبًا  پوشش

در صورت نگهلداری در شلرای   علر نگهداری

خنک و بدون یخ زدگی در بسته 

سللال  1بنللدی اصلللی تقریبللًا 

 توان آن را نگهداری کرد. می

 

 نیته مه : 

اطالعات باال بر اساس آخری  سطح توسعه و تینولوژی کلابردی 

ما است. با توجه به تعدد عوامل تأثیرگلذار مختللف، ایل  

 -های فنی میتوب یا غیرمیتوبو هلچنی  دیگر توصیه -اطالعات



کننده باید به عنوان تذکرات غیراجباری تلقی شلوند. مصلرف

های عللیردی، که شلامل آزموندر هر مورد خاص موظف است که 

شللود، را در اهللداف محصللول بللوده امللا بلله آن محللدود نلی

 ای غیرمشخص از نلونه اجرا کند. ناحیه

 

 

 

 

 

 


