
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

یک چسب دو جزئی بدون حالل ژل مانندد  AKEMIچسب بخش پالستیک 

خاص اصالحبر پایه یک رزین اپوکسی شامل یک سخت شدده کننده 

 های این محصول عبارتند از:است. ویژگی

 سخت شدن بسیار سریع -

گیری و اخددتالر راحددت بددا اسددتساده از سیسددت  اندددازه -

 کارتریج

شدگی بسیار پایین حین فرآیند سخت شدن و بنابراین جمع -

 تنش پایین ک  در الیه اتصال 

 پایداری ابعادی خوب الیه اتصال  -

 تمایل ک  به خستگی -

برای اتصال مواد نسوذناپدییر در ماابدل گداز بسدیار  -

 مناسب است، به این دلیل که محصولی بدون حالل است.

 ویژگی عایق الکتریکی خوب  -

هدا حسداه هسدتند ی اتصال موادی که بده حاللمناسب برا -

ان )مانند پلی استایرن منبسط، آکریلونیتریدل بوتدادی

 استایرن(. 

این محصول هیچ تمایلی به بلورینگی ندارد. بندابراین  -

 کند. در هنگام پردازش مشکلی ایجاد نمی

 

 ی استساده:زمینه

م یک چسب جهانی برای تدرمی  بدادوا  AKEMIچسب بخش پالستیک 

های پالستیکی مختلف )مانند سدرر( اسدت. در ترکیدب بدا بخش

، این چسب چسبندگی AKEMIاسرری بهبوددهنده چسبندگی پالستیک 

سدخت،  PVCخوب/خیلی خوبی بر روی مواد مصنوعی مختلف دارد )

(. به دلیل ساختار ژل مانند ایدن محصدول PP ،PEپلی استر، 

شدود کده اعث میپایداری عمودی خوبی دارد. سخت شدن سریع ب

و بسیار سدریع  این محصول برای کارهای مونتاژ مناسب بوده

 توان بر روی آن کار کرد )ساییدن، رنگ کردن(. می

 دستورالعمل استساده: 

 گیریبدون نازل اختالر: فاط دستگاه اندازه -



گیری و اختالر به صدورت با نازل اختالر: دستگاه اندازه -

 همزمان 

ی سطح را کدامال  تمیدز کدرده، تدا های پالستیکبرای بخش .1

حدود آن را ساییده و پودر ناشی از این سدایش را بدا 

 پاک کنید.  AKEMIاسرری تمیزکننده 

الیه نازکی از زیر را با اسرری بهبوددهندده چسدبندگی  .2

 اسرری کرده و اجازه دهید خشک شود.  AKEMIپالستیک 

درپددوش را از کددارتریج برداشددته و کددارتریج را درون  .3

تسنگ قرار دهید؛ گیره را تا جایی فشار دهید که ماده 

از هر دو خروجی بیرون بیاید؛ در نهایت ندازل اخدتالر 

 را بریچانید. 

به هنگام کار کردن با نازل اختالر هر دو مداده بایدد  .4

 کامال  با ه  مخلور شوند. 

( قابل کار کردن ºC20دقیاه ) 3-4این مخلور برای حدود  .5

دقیاه این چسب پایداری  45ماند. بعد از حدود باقی می

اولیه خوبی پیدا خواهد کرد، که برای کارکردن بر روی 

آن مناسب است )سوراخ کردن، ساییدن و فرز کردن(. بعد 

( چسدب بده بیشدترین پایدداری خدود ºC 20ساعت ) 24از 

 رسد.می

فرآیند سخت شدن توسط گرما تسریع شده و با سرما کندد  .6

 شود. می

تمیدز  AKEMIکنندده نیتدرو توان بدا رقیقابزار را می .7

 کرد. 

 1عمر نگهدداری حددودا  در صورت نگهداری در جای خنک،  .8

 سال خواهد بود. 

 قبل از دور انداختن ظرف آن را کامال  تخلیه کنید.  .9

 نکات ویژه: 

هایی که در معرض رطوبدت دائمدی الاین محصول برای اتص -

 هستند مناسب نیست. 
های رنگ توان با اسرریرا می AKEMIهای پالستیک چسب بخش -

AKEMI هددای هددای پالسددتیک رنددگ کددرد. واکنشبددرای بخش

 ها شناخته شده نیستند.ناسازگاری با دیگر الک
اسدتساده  AKEMIها از چسدب مدایع برای محافظت از دست -

 کنید. 
سخت شده یا در حدال ژل شددن اسدت را نبایدد  چسبی که -

 دیگر استساده کرد. 



از این چسب استساده کدرد،  ºC 10نباید در دماهای زیر  -

 شود. چرا که سخت شدن به خوبی انجام نمی
تر، چسدب در در صورت قطع کار برای مددت زمدان طدوالنی -

توان شود. و به این ترتیب دیگر نمینازل اختالر سخت می

فشار داده و باید نازل اختالر را عدوض کدرد. تسنگ را 

اگر چسب درون نازل اختالر سخت شده باشد گیره را فشار 

ندهید، چرا که ممکن است به تسنگ یدا کدارتریج آسدیب 

 وارد کند.
توان به وسیله حالل از بدین سخت شده را دیگر نمی چسب  -

برد. این کار تنها به صورت مکدانیکی یدا بددا اعمدال 

 ( ممکن است.ºC 200 <دماهای باالتر )

در صورتی که چسب به درستی کار کرده باشد، چسدب سدخت  -

 شده دیگر برای سالمتی خطری ندارد.

 استساده کنید.  AKEMIفاط از نازل اختالر اصلی  -

 دامات ایمنیاق

 مراجعه کنید.  ECبه برگه مشخصات ایمنی 

 مشخصات فنی

 :رنگ 

 رنگ:

 سیاه -Aجزء 

 سسید شیری - Bجزء 

جزء  A  +g 75جزء  g 75مخلور  . زمان کار کردن2

B  

 دقیاه ºC 10 9- 8در  

 دقیاه ºC 20 4- 3در 

 دقیاه ºC 30 3-2در 

 دقیاه ºC 40 2-1در 

 

 عمر نگهداری: 

در صورت نگهداری در جای خنک و بددون یدز زدگدی در بسدته 

 سال  1بندی اصلی خود، تاریبا  

 نکته مه : 



اطالعات باال بر اساه آخرین سطح توسعه و تکنولوژی کدابردی 

ما است. با توجه به تعدد عوامل تأثیرگدیار مختلدف، ایدن 

 -های فنی مکتوب یا غیرمکتوبو همچنین دیگر توصیه -اطالعات

کننده باید به عنوان تیکرات غیراجباری تلای شدوند. مصدرف

ردی، که شدامل های عملکدر هر مورد خاص موظف است که آزمون

شددود، را در اهددداف محصددول بددوده امددا بدده آن محدددود نمی

 ای غیرمشخص از نمونه اجرا کند. ناحیه

 

 


