
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

بژ درزگیرر  برر یایره یکر ی   - AKEMIدرزگیر بدنه ماشین 

ها  این ( اکت که حاو  حالل اکت. ویژگیSBRطبیعی و مصنوعی )

 محصول عبارتند از: 

 داده شودتواند با رنگ یوششمی -

 مقاومت به آب و هوا  -

 ایک ی  کخت -

 خش  شدن کریع -

 راحت قابلیت اجرا و هموارکاز  -

 چسبندگی خوب بر رو  بسیار  از کطوح -

 قابل کایش  -

 مورد اک فاده:

برژ در توییرد بدنرها کراخ ن - AKEMIدرزگیر بدنره ماشرین 

خودروا ماشین و کاخ ن دک گاها در صنعت ایک ریکری و نیر  

شود. ایرن محصرول ها  تهویه و تهویه مطبوع اک فاده میبخش

که که به هم یرچ یا  شودهایی اک فاده میبرا  آب بند  بخش

بند  اتصایت و شریارها  درون اشریا  اندا برا  آبییچ شده

کاخ ه شده از فل  )آهنا فرویدا آیومینیرو ا رو (ا چروبا 

شرده یرا یرایمرر ها  مخ لف و نی  فل ات ورقری رنگیالک ی 

 شود.  خورده اک فاده می

 دک ورایعمل اک فاده:   

یس و خشر  باشرد. کطح باید بردون زنرگا آیرودگیا گرر .1

شود که اگر کطح خیلی صاف اکرت کمری آن را ییشنهاد می

 بسایید. 

ها  ییچ باز کرده و نرازل کارتریج را در کنار دندانه .2

را بپیچانید. ان ها  نازل را م ناکب برا خرخامت خر  

 درزگیر  که نیاز داریدا برش دهید. 

کارتریج را درون ییس ول گذاش ه و درزگیرر را اعمرال  .3

 . در صورت نیاز آن را با ی  کاردک صاف کنید. کنید

 زمان کخت شدن به خخامت ییه و دما بس گی دارد.  .4

تروان آن را وق ی که ترکیب درزگیر کامالً کررخت شردا می .5

 رنگ کرد. 



 تمی  کرد.   AKEMIتوان با درزگیر جهانی اب ار را می .6

 

 نکات ویژه: 

 AKEMIها از دکرر کش مررایع برره منرررور حفازررت از دکررت -

 اک فاده کنید.

درزگیر تنها به صورت فی یکی کخت شده و به این ترتیب  -

توان به می ان کم رر و بیشر ر بره آن حملره ها میحالل

 کنند.

درزگیر کخت شده هیچ خطرر  بررا  کرالم ی شرما ای راد  -

 کند.نمی

 مشخصات فنی 

 بژ رنگ

  3g/cm 55/1تقریبًا  دانسی ه
 + ºC 35 +- ºC 5 دما  کاربرد  

 دقیقه 5بعد از حدود  تویید یوک ه

 در اویین روز  mm2 کرعت کخت شدن 

 +80تا  -ºC 30 یایدار  دمایی
مقرراو  برره آبا اکرریدها و  یایدار  شیمیایی

بازها  رقیق. مقاومت کوتراه 

 مدت به کوخت اتومبیل 

ا در خن در صورت نگهدار  در  عمر نگهدار 

تروان بس ه بند  اصلی خود می

 مرررراه 12آن را تقریبررررًا 

 نگهدار  کرد. 

 

 نکاتی ایمنی: 

 مراجعه کنید.  ECیطفًا به برگه مشخصات ایمنی 

 

 نک ه مهم: 

اطالعات بای بر اکاس آخرین کطح توکعه و تکنویوژ  کرابرد  

ما اکت. با توجه به تعدد عوامل تأثیرگرذار مخ لرفا ایرن 

 -ها  فنی مک وب یا غیرمک وبو همچنین دیگر توصیه -اطالعات

کننده باید به عنوان تذکرات غیراجبار  تلقی شروند. مصررف



رد ا که شرامل ها  عملکدر هر مورد خاص موزف اکت که آزمون

شررودا را در اهررداف محصررول برروده امررا برره آن محرردود نمی

 ا  غیرمشخص از نمونه اجرا کند. ناحیه

 

 

 


