
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

هاا  ایا  باشد. ویژگییک خمیر درزگیر بر پایه واترگالس و بدون آزبست می  AKEMIخمیر مونتاژ اگزوز 

 محصول عبارتند از: 

 کاربرد راحت  -

 شودتوسط گرما  اگزور سخت می -

 محکمی گاز باال -

 ( ºC 700مقاومت دمایی باال )تقریباً  -

زدگی قطعات با یکدیگر جلوگیر  کرده و به ای  ترتیب امکان جداسااز  آنااا بارا  بعاد را از زنگ -

 کند. راحت می

 بدون حالل و آزبست )پنبه نسوز( -

 مورد استفاده:

هاا  سیساتگ گرماای  برا  درزبند  اتصاالت در اگازوز ماشای  یاا دودک  AKEMIخمیر مونتاژ اگزوز 

کناد. ایا  زدگی قطعات همراه باا هاگ جلاوگیر  میعالوه، ای  محصول از زنگشود. به خانگی استفاده می

 دهد که بعداً آناا را مجدداً و بدون هیچ سختی از هگ باز کنید.  محصول به شما امکان ای  را می

 دستورالعمل استفاده: 

 قطعاتی که قرار است اتصال داده شوند باید بدون گردوغبار، روغ  یا چربی باشند.  .1

 را آزادانه استفاده کرده و سپس قطعات را با هگ فشار دهید.  AKEMIمیر مونتاژ اگزوز خ .2

 تر کرد. توان با کمی آب نرمرا می AKEMIخمیر مونتاژ اگزوز  .3

 نکات ویژه: 

 ها  محافظ مناسب استفاده کنید.هنگام کار کردن با ای  محصول از دستک  -

 توان با آب شستشو داد. اند را مییف شدهکث AKEMIخمیر مونتاژ اگزوز اشیائی که با  -

 نکات ایمنی: 

 مراجعه کنید.  ECلطفاً به برگه مشخصات ایمنی 



 

 مشخصات فنی

 بژ رنگ 

  3g/cm 63/1تقریباً  دانسیته

  ºC 700تقریباً  مقاومت دمایی 

در شرایط خنک و بدون یخ زندگی، در بساته بناد   زمان نگادار 

ساال نگاادار   1تا حدود  توان آن رااصلی خود می

 کرد

 

 نکته ماگ: 

اطالعات باال بر اساس آخری  سطح توسعه و تکنولوژ  کابرد  ما است. با توجه به تعادد عوامال تیریرگا ار 

بایاد باه عناوان تا کرات  -ها  فنی مکتاوب یاا غیرمکتاوبو همچنی  دیگر توصیه -مختلف، ای  اطالعات

هاا  عملکارد ، کاه شاامل ر هر مورد خاص موظف است که آزمونکننده دغیراجبار  تلقی شوند. مصرف

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

 

 

 

 

 

 

 


