
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

ها یک پرکننده دو جزئیی برای پالستیک AKEMIپرکننده کانتور 

اسیتر ییرابیعام لولیور در اسیتایر  های پلیبر پایه رزین

 های این لوصور ععارتند از:است. ویژگی

های رایی  در نین ت چسعندگی خیو  بیه تمیالی پالسیتیک -

اتولعیل، به ورق آهین گیااوانیزه تیتیی بیدو  سیای  

اوایه( و نیز به سطوح لختلی  از جملیه آهین، فیو د، 

آاولینیوم خااص، آایاژهای آاولینییولی، لی ، چیو  و 

 یتی در دلاهای با تر 

ا ستیسیته با  دابته و به ایین ترتییم لناسیم بیرای  -

 های در ل رض ارت اضخ ب

 ای های پخ  بوندگی لناسم به دایل ساختار خالهویژگی -

های پرکنندگی با  و سیختی  در ییک لریلیه کیار ویژگی -

بر روی نوایی بزرگ و تا  mm 5توا  ضخالت تا کرد  لی

mm 10  .بر روی  نوایی کوچک ایجاد کرد 

هیای رییز و توانید خرا به دایل سیاختار رییز آ ، لی -

 های سطوی را هموار کند. اهموارین

 دقیقه(  15-30سخت بد  سریع ت -

 ساییدگی رایت و فاکتور سای  با  -

هییای ل ییدنی، اسیییدها و لقییاوم بییه آ ، بنییزین، روین -

 بازهای رقیق. 

 ی استفاده:زلینه

ها بیرای اسیتفاده در بیرای پالسیتیک AKEMIپرکننده کانتور 

ی برای هموار کیرد  کاربردهای بدنه و ساخت خودروهای تجار

 ها لناسم است. سطوح ناهموار یا خرا 

ها بیرای برای پالسیتیک AKEMIتر از همه پرکننده کانتور لهم

تواند رود، الا همچنین لیهای پالستیکی به کار لیترلیم بخ 

های آهن گااوانیزه، آهن، فو د و بر روی سطویی لانند ورقه

، ایین لییاده در بخی  آاولینیوم استفاده بوند. بیه عیالوه

 بود.  ها استفاده لیای از سرگرلیگسترده

 دستوراا مل استفاده: 



خواهد انالح بود باید بیدو  زنیو و گیرد و سطوی که لی .1

های یعار بوده و تا یدودی زبر بده بابد. تمالی پوبی 

های آکریلیک ترلوپالستیک بایید از قعلی سخت نشده و  ک

 بین برده بوند. 

2. g 4-1 کننده را بییه از خمیییر قرلییز سییخت گییرمg 100 

از خمییر کیه از اوایه  cm 5-4پرکننده اضافه کنیید ت

 است(.  g 1خارج بود ل ادر با 

بوند که رنیو یکنیواختی هر دو جزء تا زلانی لخلوط لی .3

دقیقه از ایین لخلیوط  8تا  2تواند به دست بیاید. لی

 استفاده کرد. 

روی ایین پرکننیده توا  بیر دقیقه لی 30تا  15ب د از  .4

سخت بده کار انجام داد تسیای ، سیوراک کیرد  و فیرز 

 کرد (. 

فرآیند سخت بد  توسط گرلا تسریع بده و با سرلا کنید  .5

 بود. لی

ها و توا  بیر روی سیطپ پربیده از تمیالی پرکننیدهلی .6

هایی که به نورت تجاری در دسیتر  هسیتند اسیتفاده  ک

 کرد. 

تمییز  AKEMIننیده نیتیرو کتوا  بیا رقیقابزار را لی .7

 کرد. 

 نکات ویژه: 

اسیتفاده  AKEMIها از چسیم لیایع برای لوافظت از دست -

 کنید. 
برای اطمینا  یافتن از چسعندگی خیو  در فانیله کمیی  -

 ب د از سای  سطپ فلز، پرکننده را اعمار کنید. 
% چسیعندگی را کیاه  4های سخت کننیده بیشیتر از نسعت -

 کنند.بد لیداده و خشک بد  سطپ را 
%، خشک بد  را به تیخخیر 1کننده کمتر از های سختنسعت -

انداخته یا دلاهای کم سعم سخت بد  ناقص بیده و سیطپ 

 لاند.چسعنده باقی لی
جزئیی، بیرای پیشیییری از  2قعل از پوب  داد  با  ک  -

گذاری را تاور زد  یک پرایمر یا یک درزگییر ییرلاسیه

 استفاده کنید.
های ضیخیم اعمیار بیود، بایید در  ییه وقتی که لوصور -

کنیم کییه تییا ییید لمکیین از لقییدار کمییی پیشیینهاد لییی

 کننده استفاده کنید. سخت



توا  به وسییله ییالر از سخت بده را دییر نمی پرکننده -

بین برد. این کار تنها به نورت لکانیکی یا با اعمار 

 ( لمکن است.ºC 200 <دلاهای با تر ت

بیه درسیتی کیار کیرده بابید،  کننیدهپردر نورتی که  -

 سخت بده دییر برای ساللتی خطری ندارد.پرکننده 

 اقدالات ایمنی

 لراج ه کنید.  ECبه برگه لشخصات ایمنی 

 لشخصات فنی

 طوسی تیره رنو :

 3g/cm 95/1تقریعًا  دانسیته
  زلا  کار کرد 

 8-10 کننده سخت ºC 20 1%اا ( در 

 4-5 کننده سخت 2%

 3-4 کننده سخت 3%

 2-3 کننده سخت 4%

 ºC 10 11-9در  کننده% سخت2 ( با 

 ºC 20 5-4در 

 ºC 30 3-2در 
 

 عمر نیهداری: 

در نورت نیهداری در جای خنک و بیدو  ییز زدگیی در بسیته 

 سار  1بندی انلی خود، تقریعًا 

 نکته لهم: 

اطالعات با  بر اسا  آخرین سطپ توس ه و تکنواوژی کیابردی 

لا است. با توجه به ت دد عوالل تخثیرگیذار لختلی ، ایین 

 -های فنی لکتو  یا ییرلکتو و همچنین دییر تونیه -اطالعات

کننده باید به عنوا  تذکرات ییراجعاری تلقی بیوند. لصیر 

ردی، که بیالل های عملکدر هر لورد خاص لوظ  است که آزلو 

بییود، را در اهییدا  لوصییور بییوده الییا بییه آ  لوییدود نمی

 ای ییرلشخص از نمونه اجرا کند. ناییه

 

 



 


