
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

یک درزگیر با قابلیت رنگررز  برر یایره یسرطیک ط ی ری و  - AKEMIترکیب طوسی درزگیر بدنه ماشین 

 ها  این محصول ع ارتند از: ( است که حاو  حالل است. ویژگیSBRمصنوعی )

 خشک شدن سریع -

 ایسطیکی دائمی -

 تواند با رنگ یوشانده شودمی -

 هوامقاوم به آب و  -

 یایدار  بسیار خوب، قابلیت رنگرز  آسان -

 چس ندگی خوب بر رو  بسیار  از سطوح -

 مورد اسطفاده:

بژ در تولید بدنه، ساخطن خودرو، ماشین و سراخطن دسرطگاه، - AKEMIترکیب طوسی درزگیر بدنه ماشین 

بررا  آب بنرد  شود. ایرن محصرول ها  تهویه و تهویه مط وع اسطفاده میدر صن ت الکطریکی و نیز بخش

ا  و اشیاء مشابه ساخطه شده از فلز )آهن، فوید، آلومینیوم، ها  با جوش نقطهها، شکافشیارها، همپوشانی

 شود.  شده یا یرایمر خورده اسطفاده میها  مخطلف و نیز فلزات ورقی رنگرو (، یالسطیک

 دسطورال مل اسطفاده:   

شود که اگر سرطح خیلری صراف باشد. ییشنهاد می سطح باید بدون زنگ، آلودگی، گریس و خشک .1

 است کمی آن را بسایید. 

این محصول را با برس یا کاردک اعمال کنید؛ به دلیل یایدار  خوب، یک ساخطار برس کر  حفر   .2

 شود. می

 زمان سخت شدن به ضخامت ییه و دما بسطگی دارد.  .3

 کرد.  توان آن را رنگوقطی که ترکیب درزگیر کامالً سخت شد، می .4

 تمیز کرد.   AKEMIتوان با درزگیر جهانی ابزار را می .5

 

 نکات ویژه: 



 اسطفاده کنید. AKEMIها از دسطکش مایع به منظور حفاظت از دست -

توان به میزان کمطر و بیشرطر ها میدرزگیر تنها به صورت فیزیکی سخت شده و به این ترتیب حالل -

 به آن حمله کنند.

 کند.خطر  برا  سالمطی شما ایجاد نمیدرزگیر سخت شده هیچ  -

 مشخصات فنی 

 طوسی رنگ

  3g/cm 30/1تقری اً  دانسیطه

 + ºC 35 +- ºC 5 دما  کاربرد  

 دقیقه 5ب د از حدود  تولید یوسطه

 در اولین روز  mm2 سرعت سخت شدن 

 +80تا  -ºC 30 یایدار  دمایی

مقاوم به آب، اسیدها و بازها  رقیق. مقاومت کوتراه  یایدار  شیمیایی

 مدت به سوخت اتوم یل 

در صورت نگهدار  در خنک، در بسطه بنرد  اصرلی  عمر نگهدار 

 ماه نگهدار  کرد.  12توان آن را تقری اً خود می

 

 نکاتی ایمنی: 

 مراج ه کنید.  ECلطفاً به برگه مشخصات ایمنی 

 

 نکطه مه : 

بر اساس آخرین سطح توس ه و تکنولوژ  کابرد  ما است. با توجه به ت ردد عوامرل تیریرگر ار اطالعات بای 

بایرد بره عنروان تر کرات  -ها  فنی مکطروب یرا ریرمکطروبو همچنین دیگر توصیه -مخطلف، این اطالعات

هرا  عملکررد ، کره شرامل کننده در هر مورد خاص موظف است که آزمونریراج ار  تلقی شوند. مصرف

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

 

 

 



 


