
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

( اسی  هیه ویاوی SBRبژ درزگیری بر پایه الستیک طبیعیی و منینیعی   - AKEMIدرزگیر بدنه ماشین 

 های این محنیل عبارتند از: والل اس . ویژگی

 داده شیدتیاند با رنگ پیششمی -

 مقاوم  به آب و هیا  -

 االستیک سخ  -

 خشک شدن سریع -

 راو  قابلی  اجرا و همیارسازی -

 چسبندگی خیب بر روی بسیاری از سطیح -

 قابل سایش  -

 میرد استفاده:

دنیه  سیاختن خییدرو  ماشیین و سیاختن دسیتراه  در  ینع  ببژ در تیلید - AKEMIدرزگیر بدنه ماشین 

هیایی شید. این محنیل بیرای آب بنیدی بخشهای تهییه و تهییه مطبیع استفاده میالکتریکی و نیز بخش

بندی اتنیاالت و شییارهای درون اشییاا سیاخته اند  برای آبهه هه به هم پرچ یا پیچ شده شیداستفاده می

شده یا پرایمر های مختلف و نیز فلزات ورقی رنگشده از فلز  آهن  فیالد  آلیمینییم  روی(  چیب  پالستیک

 شید.  خیرده استفاده می

 دستیرالعمل استفاده:   

شید هه اگر سیطح خیلیی  یا  یس و خشک باشد. پیشنهاد میسطح باید بدون زنگ  آلیدگی  گر .1

 اس  همی آن را بسایید. 

خام  ضیهای پیچ باز هرده و نازل را بپیچانید. انتهای نازل را متناسی  بیا هارتریج را در هنار دندانه .2

 خط درزگیری هه نیاز دارید  برش دهید. 

اردک  ا  ه. در  یرت نیاز آن را با یک هارتریج را درون پیستیل گذاشته و درزگیر را اعمال هنید .3

 هنید. 

 زمان سخ  شدن به ضخام  الیه و دما بستری دارد.  .4

 تیان آن را رنگ هرد. وقتی هه ترهی  درزگیر هامالً سخ  شد  می .5



 تمیز هرد.   AKEMIتیان با درزگیر جهانی ابزار را می .6

 

 نکات ویژه: 

 استفاده هنید. AKEMIها از دستکش مایع به منظیر وفاظ  از دس  -

تیان به میزان همتر و بیشیتر ها میدرزگیر تنها به  یرت فیزیکی سخ  شده و به این ترتی  والل -

 به آن ومله هنند.

 هند.درزگیر سخ  شده هیچ خطری برای سالمتی شما ایجاد نمی -

 مشخنات فنی 

 بژ رنگ

  3g/cm 55/1تقریباً  دانسیته

 + ºC 35 +- ºC 5 دمای هاربردی 

 دقیقه 5بعد از ودود  تیلید پیسته

 در اولین روز  mm2 سرع  سخ  شدن 

 +80تا  -ºC 30 پایداری دمایی

 مقاوم به آب  اسیدها و بازهای رقیق. مقاوم  هیتیاه پایداری شیمیایی

 مدت به سیخ  اتیمبیل 

  در بسته بنیدی ا یلی خنکدر  یرت نرهداری در  عمر نرهداری

 نرهداری هرد.  اهم 12تیان آن را تقریباً خید می

 

 نکاتی ایمنی: 

 مراجعه هنید.  ECلطفاً به برگه مشخنات ایمنی 

 

 نکته مهم: 

اطالعات باال بر اساس آخرین سطح تیسعه و تکنیلیژی هابردی ما اس . با تیجه به تعیدد عیامیل تیریرگیذار 

بایید بیه عنییان تیذهرات  -های فنی مکتییب ییا ریرمکتییبو همچنین دیرر تی یه -مختلف  این اطالعات



ردی  هیه شیامل هیای عملکیهننده در هر میرد خاص میظف اس  هه آزمینریراجباری تلقی شیند. منر 

 ای ریرمشخص از نمینه اجرا هند. شید  را در ناویهاهدا  محنیل بیده اما به آن محدود نمی

 

 

 


