
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

هدا  باشدد. ویژگی. این محصول فاقد حالل میاست واترگالسپارچه مخصوص در یک   AKEMI نوار اگزوز

 این محصول عبارتند از: 

 آمادگی بر  استفاده  -

 کاربرد راحت  -

 شودتوسط گرما  اگزور سخت می -

 محکمی گاز باال -

 ( ºC 700مقاومت دمایی باال )تقریباً  -

 استحکام باال  -

 بدون حالل و آزبست )پنبه نسوز( -

 مورد استفاده:

کن( و ها و پوشددخ هفددههددا  اگددزوز ماشددلن ) و ددههددا و تر بددرا  درزبنددد  حفره AKEMIنددوار اگددزوز 

 شود. ها  سلستم گرمایخ هانگی استفاده میدودکخ

 دستورا عمل استفاده: 

  منطقه اطراف حفره را با یک برس سلمی تملز کنلد. .1

 قبل از باز کردن بطر  را تکان دهلد.  .2

نوار را اطراف حفره بپلچلد تا بر رو  هم همپوشانی کند و با سلم آن را محکم در جا  هدود نگده  .3

 دارید. 

ماشلن اکنون باید چند کللومتر با یک سرعت ملانگلن حرکت کند: سخت شددن از حدرارت اگدزوز  .4

 شود. ایجاد می

 نکات ویژه: 

 محافظ مناسب استفاده کنلد. ها و علنکبا این محصول از دستکخهنگام کار کردن  -

 توان با آب شستشو داد. اند را میاشلائی که با عامل اتصال کثلف شده -

  کننده اضافی بر رو  نوار اعمال کرد. توان به عنوان یک تقویتعامل اتصال اضافی را می -



 نکات ایمنی: 

 مراجعه کنلد.  EC طفاً به برگه مشخصات ایمنی 

 

 مشخصات فنی

ندوار بددون آزبسدت و  m1بدن رنگ، عامل اتصال با  محتویات 

 کنندهسلم تثبلت

  ºC 700تقریباً  مقاومت دمایی 

در شرایط هنک و بدون یخ زندگی، در بسدته بندد   زمان نگهدار 

سدال نگهددار   1توان آن را تا حدود اصلی هود می

 کرد

 

 نکته مهم: 

اطالعات باال بر اساس آهرین سطح توسعه و تکنو وژ  کابرد  ما است. با توجه به تعددد عوامدل تیرلرگد ار 

بایدد بده عندوان تد کرات  -ها  فنی مکتدوب یدا رلرمکتدوبو همچنلن دیگر توصله -مختلف، این اطالعات

رد ، کده شدامل هدا  عملکدکننده در هر مورد هاص موظف است که آزمونرلراجبار  تلقی شوند. مصرف

 ا  رلرمشخص از نمونه اجرا کند. شود، را در ناحلهاهداف محصول بوده اما به آن محدود نمی

 

 

 

 

 


