
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

 های این محصول عبارتند از: جزئی بدون آزبست است. ویژگی1یک پرکننده   AKEMIبتونه اگزوز 

 کننده یا جوشکاریبدون کارهای تخریب -

 آمادگی بری استفاده  -

 کاربرد راحت  -

 شودتوسط گرمای 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 پوشش خفههای اگزوز ماشین )لولههای کوچک و ترکبرای درزبندی حفره AKEMIبتونه اگزوز 

شود که بهه دلیهش شکانهان)انت ای جاهویی هایی استفاده میهای سیستم گرمایش خانگی یا بخشدودکش

 ترمیم کرد.   AKEMIتوان آن ا را با نوار اگزوز نمی ها(،کنخفه

 دستورالعمش استفاده: 

 منطقه اطراف حفره را با یک برس سیمی تمیز کنید. .1

 ای که باید ترمیم شود را با کمی آب مرطوب کنید.  ناحیه .2

 mریباً ی تقرا بر روی ناحیه مورد تعمیر اعمالی کرده و آن را صاف کنید )الیه AKEMIبتونه اگزوز  .3

4-2 .) 

 را نرم کرد.  AKEMIتوان با کمی آب بتونه اگزوز در صورت نیازمی .4

ماشین اکنون باید چند کیاومتر با یک سرعت میانگین حرکت کند: سخت شهدن از حهرارت اگهزوز  .5

 شود. ایجاد می

 نکات ویژه: 

 های محافظ مناسب استفاده کنید.هنگام کار کردن با این محصول از دستکش -



 توان با آب شستنو داد. اند را میی که با عامش اتصال کثیف شدهاشیائ -

 نکات ایمنی: 

 مراجعه کنید.  ECلطفاً به برگه منخصات ایمنی 

 

 منخصات فنی

 طوسی تیره رنگ 

  3g/cm 57/1تقریباً  دانسیته

  ºC 700تقریباً  مقاومت دمایی 

بنهدی  در شرایط خنک و بدون یخ زندگی، در بسهته زمان نگ داری

سهال نگ هداری  1توان آن را تا حدود اصای خود می

 کرد

 

 نکته م م: 

اطالعات باال بر اساس آخرین سطح توسعه و تکنولوژی کابردی ما است. با توجه به تعهدد عوامهش تیریرگه ار 

بایهد بهه عنهوان ته کرات  -های فنی مکتهوب یها ریرمکتهوبو همچنین دیگر توصیه -مختاف، این اطالعات

ههای عماکهردی، کهه شهامش کننده در هر مورد خاص موظف است که آزمونباری تاقی شوند. مصرفریراج

 ای ریرمنخص از نمونه اجرا کند. شود، را در ناحیهاهداف محصول بوده اما به آن محدود نمی

 

 

 

 

 

 


