
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

جزئددی بددر  ایدده  1یددم صولددو   K AKEMIکنندد س گددن  تقویت
اگترهای گیلیگیم اگدی  اگدتا ایدن صولددو  از طرید  اتیلن

واکنش کاتالیگتی با رطوبت هوا به یم عالم اتلدا  طبییدی 

از  گدرم  400-500شو ا تقریباً گیلیکا ژ  و اتیلن تب ی  صی

تولید   Kکنن س گدن  تقویتکیلو گرم  1گیلیگیم اگی  ژ  از 
 های این صولو  عبارتن  از: شو ا  ویژگیصی

 1اگتفا س راوت به  لی  آصا گی برای اگتفا س صولدو   -
 جزئی

 صق ار بگیار باالی صوا  فیا   -

 نفوذ خوب به  لی  گاختار بگیار صایع آن  -

های ب ون رن ،  و به این ترتیب صناگب برای گن -شفاف  -
 وشن طبییی با رن  ر

 ب ون وال   -

 صقاوم به هوا و ع م زر  ش ن  -

ها وجو  ن اشته و گدن  تواندایی خدو  بگته ش ن وفرس  -
 کن ا برا تنفس را وفظ صی

 ی اگتفا س:زصینه

های طبییدی برای جاصد  کدر ن گدن  K AKEMIکنن س گن  تقویت
صی نی جاذب )گن  صاگه، گن  توف، گدن  آهدم و ریدرسا یدا 

شو ا رند  ان و  یا گچکاریا اگتفا س صیگری )های ریختهگن 
این گن  تش ی  نشد س  و ویژگدی طبییدی تنفگدی گدن  وفدظ 

 شو ا صی

  گتورالیص  اگتفا س: 

 اق اصات آصا س گازی  .1
به صنظور  گتیابی به یم گفت کنند گی صوفقیدت آصیدز، 
صهم اگت که ابت ا شرایط جگصی که قرار اگت گدفت شدو  

 را تییین کنی ا 
ها، هددا، گددولفاتهددای ص ددر )نیتراتنصم الددفا آزصددون

 کلرای هاا 
هدا وجدو   ار ،  ر صور ی که صق ار زیا ی از این نصم

های تصیزکنن گی صختلفی بدا آب صق ار نصم بای  با روش
کاهش  ی ا کن  )با فشاراا  ر لورتی کده گدن  بگدیار 



تقویت گن  قب  از تصیز کدر ن شکنن س باش ، صصکن اگت 
یت روبرو شون  )اگر صق ار نصم  دایین آن کصی با وگاگ

باش ا چرا که تصیز کر ن ش ی  صصکن اگت صنجدر بده از 
های بددا فشدار بین رفتن شفافیت صا س شو ا شگتشو هن س

 توت هیچ شرایطی برای چنین تصیزکاری صناگب نیگتن ا 
  ی س گن  با تییین الیه آگیب

گدفت تدوان اگر بیش از الیه شکنن س گن  تقویت شو ، صی
ش ن بهینه گن  را ت صین کر ا  ر ریر این لورت، صصکن 

ها خر  شدون ا گدن  آگدیب اگت  وگته شک  گرفته و بخش
 ی س تخلخ  باالیی  اشدته و بدده ایدن ترتیدب جدذب آب 
باالیی  ار ا یم هگته از گن  را خارج و الالح کدر س و 

هایی تقگیم کنی ا برای بررگدی جدذب آب، آن را به برش
های  الگتیکی واوی آب زیا  گن  را بر روی فومبرشی از 

قرار  هید ا بدرای خن دی کدر ن آب اگدتخراج شد س از 
های فوم ش س به  لی  جذب صدویین آب، آنهدا را  الگتیم

 هن ا  ر فوال  زصدانی  رون یم ظرف  ر از آب قرار صی

گاعت نصونده وزن  24تا  8یم گاعت و  ر ص ت زصان کلی 
 ی گی ذب آب، تخلخ  و صیزان آگددیبشو ا بنابراین، جصی

 توان تییین کر ا را صی
 جا تصیز کر ن 
های تصیز کر ن صکانیکی، صولوالت شدیصیایی عالوس بر روش

AKEMI  ، صتی  ی  ر  گترس هگتن  صانن  تصیزکنن س گدن
ز این س فیلم بتن، ز ایند س زند ، ز ایند س جلبدم و 

ن و چربی، خزس، از بین برن س واکس، از بین برن س رور
ز این س گرافیتا بی  از تصیز کر ن کاصالً با آب شگتشو 
 هی ا روش تصیزکر ن صور  اگتفا س بای  با جگم صدور  

 نظر صتناگب باش ا 
  ا تهیه ناویه نصونه 

های بزرگ )گدر رهاا بخواهند  گدفت  ر لورتی که ناویه

 2mای برابر با کنیم که ناویه نصونهشون ،  یشنها  صی

 تهیه کنی  تا صوار  زیر را بررگی کنی :  2-1

 برای تییین صیزان صلرف صوا  با نهایت  قت صصکن  -

 باز س صولو  -

و برای تییین اینکه آیا جگم تا نهایت باز س گن  گفت  -
تدوان بدا ش  اگت یا نه و عصد  ایدن گدفت شد ن را صی

 اگتفا س از روش جذب آب وگاب کر ا 

 رون  تقویت کر ن  .2



ین شرایط برای این کار یم گن  کداصالً خشدم، الفا بهتر

% 50، رطوبت نگبی بیش از  رجه گانتی گرا   15-25 صای 
و نیز صوافظت  ر صقاب  بداران و ندور خورشدی  بدرای 

 هفتها  1تقریباً 

هدای خدیس را چن ین بار با روش Kبا تقویت کنن س گن  
ای، یا روطه وری اعصا  کنی  تا روی خیس، اگ ری،  ربه

ه شو :  ر لورت نیاز این الالح را بید  گن  کاصالً آرشت

تکرار کنی ا  گتگاس اگ ری ب ون هوا با فشدار  2-3از 

بار فشارا بدرای الدالح گدر رها بدا  1 ایین )نهایتاً 
اگتفا س از روش ررقه گازی )چن   وششیا و فالدله جدت 

بن ی ها و آبصناگب اگت )شرایط: تیوب گانتی صتر  10-5

 Kکنند س گدن  تقویتها بای  به وال  صقداوم باشدن اا 

شو  تدا گاعت اعصا  صی 1-2چن ین بار  ر فوال  زصانی 

 فراتر برو ا  گانتی صتر  40-50 از 
جا صهم اگت که اجگام رابه طور یکنواخت  وشش  هی  تا 

 زصانی که به اشباع کاص   گت  ی ا کنی ا 
یم ه ی از افزایش رن  گن ،  یشنها  صی ا برای جلوگیر

ز آخرین بار اعصا   وشش، گن  گاعت بی  ا 1که تقریباً 

 الالح کنی ا  AKEMIکنن س نیترو را با رقی 

و رطوبت نگدبی  رجه گانتی گرا   20 ها زصان واکنش  ر 

 هفته اگتا  2-3تقریباً برابر  50هوای 
گدازی گدن  را توان بی  از آن یم بار  یگدر گفتوا صی

توان از صوا  جایگزینی گن  اگدتفا س انجام  ا  یا صی
  بی  از  وشش با صوا  جایگزینی گدن  کر ا اگر  صولو

ای باید  بدرای آن هفته 4اعصا  شو ، ص ت زصان واکنش 
  ر نظر گرفتا 
آرشته گداز  هیم که گ س با اگتفا س از زا  یشنها  صی

 جگم را آبگریز کنی ا  AKEMIگن  
کنند س نیتدرو توان با بنزین یدا رقی حا ابزار را صی

AKEMI  اک کر ا  

 

 نکات ویژس: 

 AKEMIها از  گدتکش صدایع به صنظدور صوافظدت از  گدت -
 اگتفا س کنی ا 

گطوح صور  نظر بای   ر صقاب  ندور خورشدی  و بداران  -
 صوافظت شون 



توانن  صنجر بده ایجدا  شدکوفه و لکده صوا  ا افی صی -
 شون 

از صوا  صلنوعی که به وال  صقاوم نیگتن ، قاب  نجرس،  -
هایی که بای  جال  ا س شون  یا اجگاصی که  ر صود  بخش

 کار و ور  ارن  )صاشین، بارچها صوافظت کنی ا 

 ظروف روطه وری بای  کاصالً بگته باشن   -

 ر لورتی که صولو  خوب کار کر س باشد ، صولددو  گدخت  -
 کن ا ایجا  نصیش س برای گالصتی هیچ خطری 

برای  فع صناگب  اییات ظرف باید  کداصالً تخلیده شد س  -
 باش ا 

 صشخلات فنی

   liter/2m 2 - 5/0تقریباً   وشش
 ب ون رن  تا زر   ها رن 

   g/ml 1تقریباً   انگیته
  %100 صیزان صا س فیا 

 

 انبار اری:

 ر لددورت نگهدد اری  ر جددای خنددم و بدد ون یدد  ز گددی و  ر 

 گا  1بن ی اللی خو ، تقریباً بگته

 گالصت و ایصنی: 

قب  از وص  یا اگتفا س از صولو  برگه صشخلات ایصنی صوا  

(MSDS ا را صطالیه کنی ا 

 

 نکته صهم: 

اطالعات باال بر اگاس آخرین گطح توگیه و تکنولوژی کدابر ی 
صا اگتا با توجه به تی   عواص  تأ یرگدذار صختلدف، ایدن 

 -های فنی صکتوب یا ریرصکتوبهصچنین  یگر تولیه و -اطالعات
کنن س بای  به عنوان تذکرات ریراجباری تلقی شدون ا صلدرف

های عصلکر ی، که شداص   ر هر صور  خاص صوظف اگت که آزصون
شددو ، را  ر اهدد اف صولددو  بددو س اصددا بدده آن صودد و  نصی

 ای ریرصشخص از نصونه اجرا کن اناویه

 



 

 

 

 


