
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

هاا یک عصاره رنگدهی فوق مایع بر پایه حالل AKEMIجوهر سنگ 

 های این محصول عبارتند از: است. ویژگی

 راحتی اختالط -

هاای محلول شفاف و به این ترتیب بدون رساوبات پیگننت -

 رنگ

های طبیعی ها و شیارهای سنگقابلیت نفوذ عالی در حفره -

  و مصنوعی 

 مورد استفاده:

های متخلخل و شایاردار  برای رنگ کردن سنگ AKEMIجوهر سنگ 

 1000  ساری AKEMI Darkner Plusبتن و سنگ ننای بتنی هنراه با 

AKEPOX  1016یا میکروفیلر AKEPOX شود. بنابراین استفاده می

 توان تشدید کرده یا تغییر داد. رنگ این سنگ را می

 دستورالعنل استفاده: 

 ل از استفاده تکان دهید. قب .1

  و نهایتاًا Darkener plus% از جوهر سنگ را به 30نهایتًا  .2

پرکنناده  A% را به جزء 10و  AKEPOX 1000را به سری  5%

 اضافه کنید.  AKEPOX 1016میکرو 

آن را به خوبی مخلوط کنید تا زمانی که رنگ یکنواختی  .3

 به دست بیاید. 

 نکات ویژه 

اساتفاده  AKEMIها از دستکش مایع برای محافظت از دست -

 کنید. 

را باید در فاصله زمانی کنی قبال از  AKEMIجوهر سنگ  -

 استفاده به محصوالت مربوطه اضافه کرد. 

مقدار اضافی مواد یا موادی کااه باه طاور مناساب ها   -

 AKEPOXاند منکن است منجر به خشک شدن ناکامال نخورده

 شوند.  1016



یی شاینیایی حاین کااربرد در های شینیابه دلیل واکنش -

AKEPOX 1016  منکن است در فرآیند سخت شادن تغییار رناگ

 ایجاد شود. 

نور خورشید استحکام رنگ سطوح سنگ رنگ شاده را کااهش  -

 دهد. می

برای دفع مناسب ضایعات  ظارف محتاوی آن بایاد کاامالً  -

 تخلیه شود. 

 مشخصات فنی

-ایای  قهوهسیاه  آبی  قهوه رنگ 

 سبزطالیی  

  g/ml 0/1تقریبًا  دانسیته
 

 انبارداری:

در صورت نگهداری در  شرایط خنک و بدون یخ زدگی در بساته 

 سال   2بدنی اصلی خود  

 سالمت و ایننی: 

قبل از حنل یا استفاده از محصول برگه مشخصات ایننی مواد 

(MSDSرا مطالعه کنید ) 

 نکته مه : 

سعه و تکنولوژی کاابردی اطالعات باال بر اساس آخرین سطح تو

ما است. با توجه به تعدد عوامل تأثیرگااار مختلا   ایان 

 -های فنی مکتوب یا غیرمکتوبو هنچنین دیگر توصیه -اطالعات

کننده باید به عنوان تاکرات غیراجباری تلقی شاوند. مصارف

های عنلکردی  که شاامل در هر مورد خاص موظ  است که آزمون

شااود  را در بااه آن محاادود ننی اهااداف محصااول بااوده امااا

 ای غیرمشخص از ننونه اجرا کند. ناحیه

 

 

 

 

 



 

 

 

 


