
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

هرایی یورتانالی برر اایره و ترکیب درزگیرری جزئی چسب تکیک  AKEMIچندمنظوره  ترکیب درزگیری

 های این محصول عبارتند از:ویژگی شوند.است که در تماس با رطوبت هوا دچار اتصال عرضی می

 االستیک دائمی  -

 مقاوم به رطوبت، آب و هوا و ایری -

 کند.ارتعاشات ممانعت میاز  -

 قابل سایش -

 ها اوشش داده شود تواند با رنگمی -

 غیر خورنده -

 چسبندگی بسیار خوب به انواع مختلف سطوح  -

 اایداری حرارتی عالی  -

 مقاوم به آب دریا  -

 ی استفاده:زمینه

های زیرر یک چسب و ترکیرب درزگیرر جنرانی اسرت کره در قسرمت AKEMIچندمنظوره  ترکیب درزگیر

ها، ها و اردوگراه، تولیرد و تعمیرر ،ررا، سراخت ک رتیشود: تولید بدنه، ساخت خودرو، کاروانتفاده میاس

ها، ساخت لوله و تولید اتصراالت، خنرک کرردن، تنویره هروا، عرایق کرردن، روشرن کرردن، ها و قایقکرجی

ها. این محصول به های مختلفی در بخش االستیکها و نیز شاخهمنندسی بنداشتی، ساخت تانک و دستگاه

 PVCاستر، ها )الیخوبی به فلز )آهن، آلومینیوم، فوالد(، فلزات آسترخورده یا رنگ خورده، چوب، االستیک

 چسبد.  ها، کلینکر، آجر، بتن و موارد م ابه میها، کاشیگری، سرامیکهای طبیعی و ریختهسخت(، سنگ

 دستورالعمل استفاده: 

ای رنناد باشرد.  خ کگرد و غبار و  آلودگی، چربی و ید بدون زنگ،سطحی که باید اصالح شود با .1

شود که اگر سطوح صاا هستند آننا را کمی بسایید. سطوح روی شی ه که باید چسب بخورند، می

 محافظت شوند.  UVباید به وسیله یک ارایمر در مقابل تابش 

ینیومی را سوراخ کرده و سرس  غ ای آلوم .کننده را برداریددراوش انتنای کارتریج و عامل خ ک .2

 نازل را بسیچانید. انتنای نازل را متنا،ر با ضخامت خط درزگیری که نیاز دارید ببرید. 



کارتریج را وارد ایستول کرده و درزگیر را اعمال کنید. در صورت نیاز آن را برا یرک کراردا صراا  .3

 کنید. 

 . زمان سخت شدن به ضخامت الیه، دما و رطوبت هوا بستگی دار .4

 دقیقه به هم چسبانده شوند.  10هایی که باید چسب خورده شوند، باید در طی بخش .5

کننده نیترو یا توان با رقیقهایی که به طور اشتباهی با درزگیر در تماس هستن را میابزار یا قسمت .6

  تمیز کرد. فراموش نکنید که ابتدا مقاومت به حالل را بررسی کنید.  AKEMIکننده جنانی رقیق

 نکات ویژه: 

 از تماس مستقیم با آن بسرهیزید. استفاده کنید.  AKEMIها از چسب مایع برای محافظت از دست -

های دیگرری توان بر روی الی اتیلن، الی اروایلن، سیلیکون، تفلون و االستیکاین محصول را نمی -

 کننده هستند استفاده کرد. که حاول نرم

توان به وسیله حالل از بین برد. این کار تننا به صورت مکانیکی یرا سخت شده را دیگر نمی درزگیر -

 ( ممکن است.ºC 200 <با اعمال دماهای باالتر )

 کند. درزگیر سخت شده هیچ خطری برای سالمتی ایجاد نمی -

 م خصات فنی

 سفید یا سیاه رنگ :

  3g/cm 25/1تقریباً  دانسیته

 + ºC  35 +- 5 دمای کاربردی

 ( DIN 50014دقیقه ) 45تقریباً  آزمون ت کیل اوسته

 ( DIN 50014در روز اول ) mm 3تقریباً  سرعت سخت شدن

 %  5/5تقریباً  جمع شدگی حجمی

 shore A  5 ± 45 (DIN53505 )سختی 

 ( DIN 53504% )450تقریباً  ک ش به دلیل اارگی

 2N/mm 8/1 (53504 DIN )تقریباً  استحکام ک  ی

 2N/mm 9±1 (ASTM D 324 Form B ) مقاومت به اارگی بی تر

در اایررداری شرریمیایی  ºC 120+؛ ºC 80تررا  -40 اایداری حرارتی

 کوتاه مدت 

آب، آب نمک، آب آهرک، عوامرل تمیزکننرده آبری،  مقاومت طوالنی مدت 

 اسیدها و بازهای ضعیف 

هرا و هرای معردنی، روغنهای اتومبیل، روغنسوخت ای مقاومت لحظه



 های گیاهی و حیوانیچربی

 کننده، قیر، آسفالت( های آلی )الکل، رقیقحالل مقاومت کوتاه مدت یا بدون مقاومت 

در صورت نگنداری در بسته بندی اصلی خود، تقریباً  عمر نگنداری 

 ماه 9

 

 نکات ایمنی: 

 مراجعه کنید.  ECلطفاً به برگه م خصات ایمنی 

 نکته منم: 

اطالعات باال بر اساس آخرین سطح توسعه و تکنولوژی کابردی ما است. با توجه به تعردد عوامرل تیریرگر ار 

بایرد بره عنروان تر کرات  -های فنی مکتروب یرا غیرمکتروبو همچنین دیگر توصیه -مختلف، این اطالعات

ردی، کره شرامل هرای عملکرکننده در هر مورد خاص مو،ف است که آزمونغیراجباری تلقی شوند. مصرا

 ای غیرم خص از نمونه اجرا کند. شود، را در ناحیهاهداا محصول بوده اما به آن محدود نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 


