
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

AKEMI Composil جزئی بکر اایکه لکیوی    یک ماده درزگیر تکک

هکا  ش د. ویژگیرابر الت که در تماس با رط بت ه ا لخت می

 این محص ل عبارتند از: 

 ها  کارکرد  و هم ارلاز  عالی دارد ویژگی -

کنکد و بنکابراین بکرا  ها تغییر نمیرنگ آ  در حاشیه -

 ها  طبیعی منالب الت. تمامی ان اع لنگ

 %25ن لانات حرکتی مؤثر  -

 دهد. دقیقه یک ا لته تش یل می 10-15در حدود  -

 اایدار الت  -ºC 150 +- ºC 40در دماها  بین  -

 مقاومت عالی به آب و ه ا  -

گی و ایجاد شک ا  مقاومت باالیی در مقابل لاییدگ، اار -

 دارد

 ها لازگار التبا رنگ -

برا  درزگیر  اتصاالت هماهنکگ بکا رنکگ بکرا  انک اع  -

ا  از تک ا  از تعکدا گرکتردهها  مهندلی میمختوف لنگ

 التفاده کرد.  -رنگ 50بیش از  -ها رنگ

ها  رنگکی ججکداول رنکگ  ها  ح الکهبرا  مشاهده جدول -

مشکه ر بکه لکایت  ها  ک ارتز ت لیدکننکدگا برا  لنگ

www.akemi.de/ColourCharts  .مراجعه کنید 

مکاه نگهکدار   12ت ا  آ  را تحت شرایط خشک و خنک می -

 کرد. 

هکا  دکدعف نی کننکده بکرا  مقاومت بکه کوککر در تو ت -

ها  تمیکز شالتخرها و نیز مقاومت به تنش در مقابش رو

 رد  م انی ی. ک

 م رد التفاده:

AKEMI Composil ها  همکاهنگی بکرا  انبرکا  یک درزگیر ویکژه

ها  مهندلکی الکت. بکه رنگی و اتصال ل الها همراه با لکنگ

عالوه، این ماده به گچ کار ، لرامیک، شیشه، چ ب و انک اع 

 AKEMI Composilمختوف فوز و چ ب چربندگی بریار خک بی دارد. 

همچنین برا  ن احی زیر آب و مناطقی ککه در معکرر رط بکت 

هکا و دائمی در التخرها  شنا، ل نا، حمام عمک می و رخت ن

   باشد.ها  مخاز  تحت فشار هرتند، منالب مینیز لازه

http://www.akemi.de/ColourCharts


 دلت رالعمل التفاده: 

و عار  از چربی یا تبار  لط ح تماس باید خشک و تمیز  .1

ا  طبیعکی و مصکن عی، هلکنگ مهندلکی، ها لکنگباشند؛ 

تک ا  را می اتفوکزها  رنگ نشده و لرامیک، شیشه، چ ب

تمیز کرد؛ در م رد لکط ح االلکتی ی و  Aبا تمیزکننده 

 التفاده کرد.  Iت ا  از تمیزکننده جال خ رده نیز می

در  وبه من  ر جو گیر  از چربید  به لکه طکر  دیگکر  .2

 AKEMI  کنندهها  اشت ارتر، از کابلم رد اتصاالت عمیق

ها، ل نا جحمام ها  خیس/مرط بالتفاده کنید؛ در  اتاق

و نک احی در معکرر رط بکت  ها  بیرونکیمحیط و تیره ،

لکو ل برکته، و در   PEج اوی اتیون ها از کابل دائمی

لو ل باز   PURج اوی ی رتا  ها تیر این ص رت از کابل

3mmالتفاده کنید. اندازه اتصال: حداقل  5mm . 

 AKEMIن احی اطرا  اتصال باید با نک ار چرکب مخصک    .3

 محاف ت ش ند. 

ها  خیس/مرط ب و ن احی در معرر رط بت دائمی، در اتاق .4

خا  جبکه جکدول ارایمکر محیط ها  خکارجی و در لکط ح 

کنیم که در اطرا  جآلتر  مراجعه کنید  ما ایشنهاد می

 اتصال از ارایمرها  ما التفاده کنید.   

 +. ºC 40+ تا ºC 5دما  کاربرد   .5

قیقکه صکا  د 10-15بعد از التفاده، لیوی    باید طکی  .6

ش د جصیقل داده ش د . بهترین نتایج با عامکل صکیقوی 

AKEMI ها  طراحی مات جبه جز رنگ آیندبه دلت می . 

ن ار چرب ا شاننده را ایش از تشک یل ا لکته در جهکت  .7

 اتصال بردارید. 

فرآیند لخت شد ، که به دخامت الیه، دما و رط بت نربی  .8

 باشد. لاعت می 24در هر  mm 3-1ه ا وابرته الت، حدود 

 تمیز کرد.  A AKEMI  ت ا  با تمیزکنندهابزار را می .9

 ن ات ویژه: 

 AKEMIبه من  ر محاف ت از دلکت هکا از دلکت ش مکای   -

 التفاده کنید. 

 اگر لطح زیرین با قطرا  یا قیر ا شانده شکده باشکد، -

نم نه برا  االلت مرهایی ماننکد  دهد،تغییر رنگ رخ می

EPDM ،APTC  ش ند. ار  اعمال مییا نئ 



قبل از التفاده محصک ل بکر رو  لکط ح ا شکانده شکده  -

ها ، لازگار  آ  با درزگیر را ها، الکجمانند ا شش رنگ

 بررلی کنید.

به من  ر جو گیر  از ایجاد ل که، ارایمکر نبایکد در  -

 جاهایی که در دید هرتند، با لط ح تماس ایدا کند.  

باید مقکدار ادکافی  به من  ر جو گیر  از ایجاد ل ه  -

 عامل صیقوی را ااک کرد. 

، اوکی کننکدهها  حکاو  نرماین ماده نربت به االلکتیک -

  و اوکککککی PP ، اوکککککی اکککککروایون جPEاتکککککیون ج

چربندگی کمی داشته یا اصکال    تفو  تترافو ئ رواتیونج

 چربد. نمی

کش را نباید در لاخت ها  قارچم اد درزگیر با افزودنی -

 ها به کار برد. آک اری م

ت انکد بکه صک رت م کانی ی درزگیر لخت شکده تنهکا می -

برداشته ش د. م اد درزگیر  که هن ز هم نرم هرتند را 

 Iیکا  Aت ا  بکا تمیزکننکده جبرته به لطح زیر آ   می

 ااک کرد. 

 را  لالمتی ندارد. درزگیر لخت شده هیچ خطر  ب -

  

  :ت جه در م رد کاربرد این ماده در التخرها  شنا

ت اند تا حد زیاد  از طریق گندزدایی بکا تش یل خزه را می

کور کاهش داد، در حالی ککه ترکیکب آب در الکتخرها  شکنا 

داشته باشکد، و  mg/liter 6/0تا  3/0باید کرر کور آزاد  از 

، یکا در نهایکت  mg/liter 1تکا  7/0ها این مقکدار در ج  ز 

mg/liter 2/1 ا  بکه چکرخش مکن م و می باشد. باید ت جه ویژه

بدو  وقفه آب با طغیا  ثابت دی اره التخر ش د، چکرا ککه 

ت انکد می mg/liter 3/0در تیر این ص رت تو ت کم کوکر، زیکر 

. این امکر همچنکین زمکانی اتفکاق منجر به تش یل خزه ش د

ها  الید  الکتفاده کنکیم. لطفکا  افتد که از تمیزکنندهمی

 آب التخرها  شنا مش رت کنید.  pHدرباره مقدار بهینه 

 مشخصات فنی

 در هم بافته شده با اوکریم لیرتم:

 خمیر  و اایدار حالت جاایدار  :

   3g/cm 02/1تقریبا   ºCدر   DIN 53479-Bدانرککیته ج



23 : 

 30-35تقریبا    DIN 53505ج Shore Aلختی 

ن لککککککککانات مککککککککؤثر 

 انبرا /انقبار:

25% 

 + ºC 40 +- ºC 5 دما  کاربرد 

  -ºC 150 +- ºC40 اایدار در دماها  

و  ºC 23زما  ت لید ا لته در 

 %: 50رط بت نربی ه ا  

 دقیقه  10-15تقریبا  

و  ºC 23زمککا  لککخت شککد  در 

 %: 50رط بت نربی ه ا  

 24در هکککر  mm 3-1تقریبکککا  

 لاعت 

 2N/mm 6/0 مدول االلتیریته 

   DIN 53504  200% - 150%التح ام کششی ج

  مقادیر م رد نیاز

 متر در هر کارتریج عمق اتصال اهنا  اتصال

mm 5 mm 5 12 

mm 10 mm 10 3 

mm 15 mm 10 2 

mm 20 mm 15 1 
 

 جدول ارایمر: 

لککنگ مهندلککی 

2* 
 + 3*مس       +

بکککککککککرنج        AP10 1*لنگ ماله 

*3 
+ 

ف الد دد زنکگ  + 2*لنگ آهک 

*6 
+ 

 AP20 رو  + 2*مرمر 

فککککککککک الد  + 2*گرانیت 

 گال انیزه

+ 

 + 6*آل مینی م  + ک ارتزیت

آل مینیکککک م  AP10  5*بتن 

 ال کرادایز

AP20 

 AP30 لخت      AP10 PVC گچ ار  
 + اوی التر AP10 آجر

لککککککککیما  

 فیبردار

AP10  اتصکککککککاالت

 آکریویک حمام

+ 

ها  اوی آکریالت Paris  AP10گچ ار  

*4 

+ 

 +ها   اوی کربنات +لککرامیک، بککا 



لعاب/بککککدو  

 5*لعاب 
*4 

 AP30 فرمیک  + شیشه

چککک ب اصکککالح 

 نشده

+ ABS   + 

چککک ب صکککیقل 

خ رده/رنککککگ 

 7*شده 

+   

 

 + چربندگی خ بی دارد 

 ا شش دهید.  AP10به ص رت نازک و دو بار با ارایمر  1*

 AP10ها  مرط ب/خیس از ارایمر در ص رت التفاده در اتاق 2*

  التفاده کنید.

 لطح را با شن ریز یا کاتذ لمباده آماده کنید.  3*

ها تحکت تکنش ماده درزگیر مم ن الت باعث ش د که االلتیک 4*

 ه ش ند؛ ابتدا آ  را چک کنید!لطحی ش رت

 AP70در صک رت الکتفاده در نک احی زیکر آب از ارایمکر  5 *

 التفاده کنید. 

 AP20در صکک رت الککتفاده در نکک احی زیککر آب از ارایمککر  6*

 التفاده کنید. 

قبکل از الککتفاده از محصکک ل لکازگار  ا شککش/الک را بککا  7*

 درزگیر بررلی کنید. 

 انباردار :

تک ا  آ  بند  اصوی خک د میخنک و در برتهدر شرایط خشک و 

 ماه نگهدار  کرد.  12را 

 لالمت و ایمنی: 

قبل از حمل یا التفاده از محص ل برگه مشخصات ایمنی م اد 

   را مطالعه کنید. MSDSج

 ن ته مهم: 



اطالعات باال بر الاس آخرین لطح ت لعه و ت ن ل ژ  ککابرد  

ما الت. با ت جه به تعدد ع امل تأثیرگکذار مختوکف، ایکن 

 -ها  فنی م ت ب یا تیرم ت بو همچنین دیگر ت صیه -اطالعات

کننده باید به عن ا  تذکرات تیراجبار  توقی شک ند. مصکر 

رد ، که شکامل ها  عمو در هر م رد خا  م ظف الت که آزم  

شکک د، را در اهککدا  محصکک ل بکک ده امککا بککه آ  محککدود نمی

 ا  تیرمشخص از نم نه اجرا کند. ناحیه

 

 

 


