
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

AKEMI Akesil 1000 جزئی بر پایهه یهیکین ر رابهر یک درزگیر تک

هها  ایه  ش د. ویژگیایت که در تماس با رط بت ه ا یخت می

 محص ل عبارتند از: 

 دارا  اتصاالت عرضی شیمیایی خنثی -

   قارچها  کشندهویژگی -

 ها  کارکرد  و هم اریاز  عالی دارد ویژگی -

 %25ن یانات حرکتی مؤثر  -

 دهد. دقیقه یک پ یته تشنیل می 10در حدود  -

مقاومت باالیی در مقابل یاییدگی، پارگی و ایجاد شناف  -

 دارد. 

 قابل رنگ کردر ایت  DIN 52452-4بر طبق روش  -

  UVمقاومت عالی به آب و ه ا و مقاومت به  -

چسبندگی بسیار خ ب بر گستره وییعی از م اد؛ کهه بهه  -

 ترتیب همه منظ ره ایت. ای  

 م رد ایتفاده:

AKEMI Akesil 1000  یک درزگیر ویژه ایت کهه از نظهر انبسها  و

اتصال ل الها در صنعت یاختمار و صنایع مرب طه، بخش یهاخت 

ها  فکهز ، شیشه و پنجره، بخش نصب ل ازم بهداشتی و یهازه

ها  یقف و کارها  حکبی، و برا  چسباندر و درزگیر  در بخش

ه یه ه ا/ ته یه مطب ع به باالتری  شرو  الزم دیهت پیهدا ت

 ایت.  کرده

 دیت رالعمل ایتفاده: 

یط ح تماس باید خشک و تمیر و عار  از چربی یا غبار   .1

ها، آجرهها  مهندیهی، ها، شیشهها، یرامیکباشند؛ کاشی

تمیز کرد؛ در  Aت ار با تمیزکننده ییمار و فکز را می

ت ار از شده/جال خ رده نیز میو رنگ م رد یط ح پالیتینی

 ایتفاده کرد.  Iتمیزکننده 

به منظ ر جک گیر  از چسبیدر به یه طرف دیگهر یها در  .2

 AKEMI  ها  پشت پرکنندهتر، از کابلم رد اتصاالت عمیق

هها  هها  خی//مرطه ب و محی ایتفاده کنیهد؛ در  اتا 



  ص رت یک ل بسته، و در غیر ای PEها  بیرونی از کابل

یهک ل بهاز ایهتفاده کنیهد. انهدازه  PURها  از کابل

3mmاتصال: حداقل  5mm . 

 AKEMIن احی اطراف اتصال باید با نه ار چسهب مخصه    .3

 محافظت ش ند. 

ها  خی//مرط ب و ن احی در معرض رط بت دائمی، در اتا  .4

خا  هبهه جهدول پرایمهر محی  ها  خهارجی و در یهط ح 

کنیم که در اطراف هآیتر( مراجعه کنید( ما پیشنهاد می

 اتصال از پرایمرها  ما ایتفاده کنید.   

 +. ºC 40+ تا ºC 5دما  کاربرد   .5

ه صاف شه د دقیق 10بعد از ایتفاده، ییکین ر باید طی  .6

 AKEMIهصیقل داده ش د(. بهتری  نتایج با عامل صیقکی 

 آیند. به دیت می

ن ار چسب پ شاننده را پیش از تشهنیل پ یهته در جههت  .7

 اتصال بردارید. 

فرآیند یخت شدر، که به ضخامت الیه، دما و رط بت نسبی  .8

 باشد. یاعت می 24در هر  mm 2ه ا وابسته ایت، حدود 

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

 ننات ویژه: 

 AKEMIبه منظ ر محافظت از دیهت هها از دیهتنش مهایع  -

 ایتفاده کنید. 

اگر یطح زیری  با قطرار یا قیر پ شانده شهده باشهد،  -

یا نئ پرر  EPDM ،APTCنم نه برا  االیت مرهایی مانند 

 ش ند. اعمال می

زمهار زیههاد  در تمهاس بها مه اد در ص رتی کهه مهدت  -

ها  با کننده ایید  یا محک لشیمیایی مایع هع امل پاک

رنگ زیهاد( یها گهاز هماننهد دود تنبهاک  یها بخهار 

ها  چ بی( باشد، ممن  ایهت تیییهر رنگهی در کامپ زیت

 ها  روش  رخ دهد.رنگ

قبل از ایتفاده محصه ل بهر رو  یهط ح پ شهانده شهده  -

ها(، یازگار  آر با درزگیر را الکها، همانند پ شش رنگ

 برریی کنید.

به منظ ر جک گیر  از ایجاد لنهه، پرایمهر نبایهد در  -

 جاهایی که در دید هستند، با یط ح تماس پیدا کند.  



به منظ ر جک گیر  از ایجاد لنه باید مقهدار اضهافی   -

 عامل صیقکی را پاک کرد. 

 PE/PPیها  کنندهها  حاو  نرمای  ماده نسبت به پالیتیک -

 چسبد. و تفک ر چسبندگی کمی داشته یا اصالً نمی

کش را نباید در یاخت ها  قارچنیدوم اد درزگیر با افز -

 ها به کار برد. آک اری م

مایه، ینگ طبیعی و ینگ مصن عی منایهب نیسهت برا  ینگ -

هخطر تیییر رنگ در ن احی کنار (. برا  ای  منظ ر از 

 ده کنید. ایتفا AKEMIییکین ر مرمر 

ها و درهها، ت جهه   پنجرهدر ص رت کاهش درزگیر  شیشه -

ت اند داشته باشید که محص ل شنست عامل اتصال عرضی می

بدور مانعی آزاد ش د؛ قبل از بسته بنهد  حهداقل بهه 

یاعت آر را به ص رت عم د  نگهدار  کنیهد؛ در  24مدت 

 غیر ای  ص رت ممن  ایت تیییر رنگی در پ شش رخ دهد. 

ت انهد بهه صه رت منهانینی درزگیر یخت شهده تنهها می -

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

 Iیها  Aت ار بها تمیزکننهده هبسته به یطح زیر آر( می

 پاک کرد. 

 درزگیر یخت شده هیچ خطر  برا  یالمتی ندارد.  -

  

 مشخصات فنی

 در هم بافته شده با اوکسیم ییستم:

 خمیر  و پایدار هپایدار (:حالت 

   DIN EN ISO 2811-1) 3g/cm 04/0 -/ +02/1ه دانسیته

 DIN 51579,28dNK) 5 -/ +17ه Shore Aیختی 

ن یههههههههانات مههههههههؤثر 

 انبسا /انقباض:

25% 

 + ºC 40+ - ºC 5 دما  کاربرد 

  -ºC 150 +- ºC40 پایدار در دماها  

و  ºC 23زمار ت لید پ یته در 

 %: 50رط بت نسبی ه ا  

 دقیقه  10تقریبًا 

و  ºC 23زمههار یههخت شههدر در 

 %: 50رط بت نسبی ه ا  

 یاعت  24در هر  mm 2تقریبًا 

% انبسا ، 100ایتحنام کششی ه

DIN52455) 

  2N/mm 45/0تقریبًا 

 



 جدول پرایمر: 

بهها یههرامیک، 

لعاب/بههههدور 

 لعاب

 AP20 3*م/       +

بهههههههههرنج        + شیشه

*3 
+ 

 + ف الد ضد زنگ + کاشی

 + رو  - ینگ مصن عی

آل مینیهههه م  - ینگ طبیعی

 اصالح نشده

+ 

آل مینیهههه م  AP10 ییمار + یا

 ال کسادایز

+ 

یههههههخت      AP10 PVC آجر

 یا +

AP30 

یههههههههیمار 

 فیبردار

AP10 PVC  نرم AP30 

 + پکی ایتر Paris 1* AP10گچنار  

چههه ب اصهههالح 

 نشده

AP10  اتصهههههههاالت

 آکریکیک حمام

+ 

چههه ب صهههیقل 

 خ رده

ها  پکی آکریالت +

2* 
+ 

چ ب رنگ شهده 

4* 
ها   پکی کربنات +

2* 
+ 

   + فرمیک 

 + چسبندگی خ بی دارد 

 ایتفاده نش د  -

 پ شش دهید.  AP10به ص رت نازک و دو بار با پرایمر  1*

ای  درزگیر ممن  ایت باعث ش د درزگیرها  تحت تنش یطحی  2*

 دچار شنست ش ند. ابتدا آر را چک کنید! 

 یطح را با ش  ریز یا کاغذ یمباده آماده کنید.  3*

پهیش از ایههتفاده از محصهه ل، یهازگار پ شههش/الک را بهها  4*

 درزگیر برریی کنید.  

 انباردار :

ته ار آر صکی خه د میبند  ادر شرای  خشک و خنک و در بسته

 ماه نگهدار  کرد.  15را 



 یالمت و ایمنی: 

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

 ( را مطالعه کنید. MSDSه

 ننته مهم: 

اطالعات باال بر ایاس آخری  یطح ت یعه و تنن ل ژ  کهابرد  

ما ایت. با ت جه به تعدد ع امل تأثیرگهذار مختکهف، ایه  

 -ها  فنی منت ب یا غیرمنت بو همچنی  دیگر ت صیه -العاتاط

کننده باید به عن ار تذکرات غیراجبار  تکقی شه ند. مصهرف

ها  عمکنرد ، که شهامل در هر م رد خا  م ظف ایت که آزم ر

شهه د، را در اهههداف محصهه ل بهه ده امهها بههه آر محههدود نمی

 ا  غیرمشخص از نم نه اجرا کند. ناحیه

 

 


