
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

هاا  ایا  یک درزگیر بر پایه بیوتیل رابر حااو  حاال  اساوی ویژگی AKEMIدرزگیر سیاه پنجره اتومبیل 

 محصو  عبارتند از: 

 نفوذناپذیر در مقابل هوا و بخار -

 مانداالستییک باقی می -

 چسبندگی ذاتی باال -

 تواند با رنگ پوشانده شود می   -

 مواد را می توان پاک کردباقی مانده  -

 چسبندگی بسیار خوب بر رو  سطوح مختلف -

 مقاومو به آب و هوا  -

 راحتی استفاده  -

 ( ºC 180)برا  مدت زمان کوتاه همچنی  تا  ºC 80مقاومو حرارتی تا  -

   استفاده:زمینه

ها، در گاهتولید بدنه، ساخو خودرو، ساخو قاای،، ماشای  و دساتدر  AKEMIدرزگیر سیاه پنجره اتومبیل 

شاودی زدن استفاده میها  تهویه و تهویه مطبوع هوا، در صنعو ساخو و لعابصنعو الکتریکی و نیز بخش

اند، بارا  شود که باه یکادیگر پارد شاده یاا پای  شادههایی استفاده میبند  بخشای  محصو  برا  آب

رو (، چاوب، تعاداد زیااد  از  ها در اجساا  فلاز  )آها ، فاوالد، آلومینیاو ،بند  اتصااالت و شاکا آب

    رودی ها و نیز شیشه و مواد ساختمانی معدنی به کار میپالستیک

 دستورالعمل استفاده: 

شود کاه در صاورتی سطح باید بدون زنگ، آلودگی، چربی و گرد و غبار و خشک باشدی پیشنهاد می .1

 که سطوح بسیار صا  هستند، آنها را کمی زبر کنیدی 

دندانه پی  را ببرید و ناز  را بپیچانیدی انتها  ناز  را متناسب با ضخامو خط درزگیر کارتریج کنار  .2

 مورد نیاز ببریدی 

کارتریج را درون پیستو  گذاشته و درزگیر را اعما  کنیدی در صورت نیاز آن را با یک کاردک صا   .3

 کنیدی 



 زمان سخو شدن به ضخامو الیه و دما بستگی داردی  .4

 توان آن را رنگ کردی ه اتومبیل کامالً خشک شد میوقتی درزگیر شیش .5

 ی تمیز کردی  AKEMIکننده جهانی توان با رقی،ابزار را می .6

 

 نکات ویژه: 

 استفاده کنیدی  AKEMIها از دستکش مایع برا  محافظو از دسو -

تار و بیشاتر توساط به صاورت ک تواند شود و بنابرای  میدرزگیر تنها به صورت فیزیکی سخو می -

 ها مورد حمله قرار گیردی حال 

 کندی درزگیر سخو شده هی  خطر  برا  سالمتی ایجاد نمی -

 اقدامات ایمنی:

 مراجعه کنیدی  ECبه برگه مشخصات ایمنی 

 مشخصات فنی

 سیاه رنگ 

  g/ml 6/1تقریباً  دانسیته

  ºC 30-10 دما  کاربرد 

 در روز او   mm 2 سرعو سخو شدن

 ( ºC 180+ )برا  مدت زمان کوتاه تا ºC 80تا  -30 پایدار  حرارتی

مقاو  به آب، اسیدها و بازها  رقی،ی مقاومو کوتااه  پایدار  شیمیایی

 ها  اتومبیل مدت به سوخو

بند  در صورت نگهادار  در جاا  خناک در بساته عمر نگهدار 

 ماه 12اصلی خود، تقریباً 

 

 : نکته مه 

اطالعات باال بر اساس آخری  سطح توسعه و تکنولوژ  کابرد  ما اسوی با توجه به تعادد عوامال تیریرگاذار 

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

ملکارد ، کاه شاامل هاا  عکننده در هر مورد خاص موظف اسو که آزمونغیراجبار  تلقی شوندی مصر 

 ا  غیرمشخص از نمونه اجرا کندیهشود، را در ناحیاهدا  محصو  بوده اما به آن محدود نمی


