
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

های مخصوص با کیفیت بااال الک AKEMIگذاری های رنگ حروفاسپری

هساننن   CFCهای فلایی و بانو  و حاوی حاال،  باا رناناناه

 های این محصو، عبارتنن از: ویژگی

 سخت شن  سریع -

 مقاومت به آب و هوا  -

 عنم زرد شن   -

 شود  درخشش سریع رنگ حفظ می -

 اسنفاده:ی زمینه

عمانتا  در راردازس سانگ و  AKEMIهای رنگ حروفااذاری اسپری

ها بار روی برای تنظیم کاراکنرهای نوشنه شنه باا شاابلو 

 شود  سازی اسنفاده میها  سنگ قبر یا مجسمهمقبره

 دسنورالعمل اسنفاده: 

سطح مورد نظر باین چربی زدایی  خشا  و بانو  گارد و  .1

 غبار باشنن  

نباین اصالح شونن و نیی نواحی اطراف باین هایی که بخش .2

 از غبار اسپری محافظت شونن  

 قوطی را به خوبی تکا  دهین   .3

در یا  الااوی منقااطع آ  را اساپری  cm 25از فاصله  .4

 کنین  

 

 نکات ویژه: 

 AKEMIها از دسانکش ماایع به منظاور محافظات از دسات -

 اسنفاده کنین  

اسانفاده نکنیان  در دماهای باال یا نور شنین خورشاین -

-25آ، های الک(  دمای اینهتشکیل فیلم -)خش  شن  سریع

   درجه ساننی گراد 15

به جای ی  الیه ضخیم از چنن الیه نازک اسانفاده کنیان  -

 )خش  شن  بهنر(  

 شیر اسپری نباین بعن از اتمام کار تمیی شود   -



تاوا  باا انن را میهایی که اشاانباهی اساپری شانهبخش -

تمیی کرد )مقاومت آ  را تسات  AKEMIکنننه نینرو رقیق

 کنین(  

 اقنامات ایمنی: 

 مراجعه کنین   ECبه برگه مشخصات ایمنی 

 مشخصات فنی

ای آننیا   سیاه  سفین  نقره رنگ 

 طالیی آننی 

در هااار  liter/2m 5/1تقریباااا   روشش

 قوطی اسپری

  g/ml 8/0تقریبا   دانسینه
 ساعت  18بعن از حنود  قابل جالخوری

 ساعت  18بعن از حنود  مقاومت به بنیین

دزجااه  20زمااا  خشاا  شاان  )

( )الااااوی نی گااارادساااان

 منقاطع(:

دقیقه بنو  گرد و  10عن از ب

دقیقه بنو   15غبار  بعن از 

دقیقاه  30چسبننگی  بعان از 

تاوا  به قنری خش کاست که می

 آ  را لمس کرد  

 

 انبارداری:

اصالی خاود  بننی در صورت ناهناری در جای خن  و در بسانه

 سا، 1تقریبا  

 سالمت و ایمنی: 

قبل از حمل یا اسنفاده از محصو، برگه مشخصات ایمنی مواد 

(MSDS  را مطالعه کنین ) 

 

 نکنه مهم: 

اطالعات باال بر اساس آخرین سطح توسعه و تکنولوژی کاابردی 

ما است  با توجه به تعند عوامل تأثیرگاذار مخنلا   ایان 

 -های فنی مکنوب یا غیرمکنوبدیار توصیهو همچنین  -اطالعات

کنننه باین به عنوا  تذکرات غیراجباری تلقی شاونن  مصارف

های عملکردی  که شاامل در هر مورد خاص موظ  است که آزمو 



شااود  را در اهااناف محصااو، بااوده امااا بااه آ  محاانود نمی

 ای غیرمشخص از نمونه اجرا کنن ناحیه

 

 

 


