
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

گار و عواما  هاا  سایکینو ی واکن محصول محافظتی است که حااو  رون  یک AKEMIدرزگیر سوپر 

دهنده است. ای  ماده با رطوبت هوا واکن  داده و یک الیه محافظ مقاوم، آبگریا  و باا دوام را ایدااد صیق 

هاا  ز یای و داد  خراشتاوا  از آ  بارا  صایق ا  کاه دارد، میدهندهکند. به دلی  عواما  صایق می

کند؛ بکنه سطوح اصاالح ها  شدید سطحی استفاده کرد. ای  محصول  ه تنها ر گ را درخشنده میآلودگی

تر توا ند تا حد درخشندگی زیاد صیق  خورده و تا مدت زما  زیااد  تییا  کارد  آ هاا راحاتشده  ی  می

 باشد.  

 

   استفاده:زمینه

ها بارا  ها/دوچرخههاا و موتورساینکتیقهاا، اابارا  خودروهاا  موتاور ، کاروا  AKEMI درزگیر سوپر

 شود. ها  با سطح صاف استفاده میمحافظت از سطوح ر گ خورده و متالیک و  ی  پالستیک

 دستورالعی  استفاده: 

 و خشک باشد.  تیی سطح باید کامالً  .1

 را به شدت تنا  دهید.  درزگیر سوپراب  از استفاده اوطی  .2

 رم اعیال کرده و در زاهایی که الزم بود صیق  دهید )به منظاور  مقدار کیی از آ  را با یک پارچه .3

 ها  ز یی(. پاک کرد  آلودگی شدید یا خراش

بعد از خشک شد ، هرگو ه ماده باای ما ده را با پارچه  رم یاا پنباه پااک کارده و تاا رساید  باه  .4

 درخشندگی باال آ  را صیق  دهید. 

  نات ویژه: 

قیم خورشید استفاده  ننیاد و آ  را بار رو  ساطوح پنداره اتومبیا ، از درزگیر سوپر در  ور مست -

 الستیک یا زبر اعیال  ننید. 

 ها، ابتدا سازگار  ای  محصول را بر رو  یک اسیت  امشخص بررسی کنید. در مورد پالستیک -

 روز پاک کرد.  1-2ا د را  باید برا  مناطقی که به تازگی اصالح شده -

 استفاده کنید.  AKEMIاز دستن  مایع  هابرا  محافظت از دست -

 



  نات ایینی

 مرازعه کنید.  ECلطفاً به برگه مشخصات ایینی 

 مشخصات فنی

 سفید شیر  ر گ 

 3g/cm 78/0تقریباً  دا سیته 

در صورت  گهادار  در شارایخ خناک و بادو  یا   عیر  گهدار 

توا  آ  سال می 1زدگی در بسته بند  اصکی تقریباً 

 را  گهدار  کرد. 

 

  نته مهم: 

اطالعات باال بر اساس آخری  سطح توسعه و تننولوژ  کابرد  ما است. با توزه به تعادد عواما  تیریرگا ار 

بایاد باه عناوا  تا کرات  -فنی منتاو  یاا نیرمنتاو ها  و هیچنی  دیگر توصیه -مختکف، ای  اطالعات

هاا  عیکنارد ، کاه شاام  کننده در هر مورد خاص موظف است که آزمو نیرازبار  تکقی شو د. مصرف

 ا  نیرمشخص از  یو ه ازرا کند. شود، را در  احیهاهداف محصول بوده اما به آ  محدود  یی

 


