
 

 

 دارکنر سوپر 

Darkener Super 

 برگه اطالعات فنی 

 

 

محصول    نیاشد.  بایم  کنندگی ویژهبا تاثیر اشباع حالل است    هیبر پاآماده مصرف و  محصول    نیا

رخ   سنگ یسیلیواکنش با ماده س کیبه عالوه  .شودیم خواص مویینگی سنگ جذبتوسط 

 دهد. یم

 ها:ویژگی 

 یقلیص یهاسنگ و بهبود ساختار سنگ  یعیرنگ طب دیتشد -

 کندی شده حفاظت م شیسطوح پول یاز جال و درخشندگ -

 کندای ایجاد نمی روی سطح سنگ الیه -

 کندخاصیت تنفسی سنگ را حفظ می  -

 است  دار یمقاوم و پا ار یبس ی در برابر هوازدگ -

 ندارد  و زردشدگی یرنگ باختگ -

 درسیمحصول به مشام نم  نی هنگام استفاده از ا ایآزار دهنده  ی بو چیه -

 باز  ی و فضا دهیسرپوش یهاط یقابل استفاده در مح  -

 انجام کار  ن یح یقابل استفاده در مدت زمان طوالن -

 در برابر آب و گرد و غبار  اثر مقاوم   -

ضرر هایی که با مواد غذایی در ارتباط هستند ایمن و بی شدن در مکان پس از خشک -

 است

 

 مشخصات فنی: 
 پوشش: -

 تریمتر مربع/ل  20 یال  10حدود 

 :رنگ -

 شفاف نیمه

 : (DIN EN ISO 2811-1) دانسیته -

 متر مکعب یگرم /سانت0.84

     موارد استفاده:
، تیمرمر  مانند:  دارند، یریپذجذب تیکه خاصن مصننوعی و   یعیطب یهاسننگ  یفرآور   یبرا

 و بتن سیت،گنی،گرانسنگماسه  آهک ، سنگ ت،یاسل

  مناسب است. یلیخ یو مشک رهیت یسطوح سنگ یمحصول به خصوص برا نیا

را   های کوچکو همچنین خش نازک یلیو خ ییمو یهامانند ترک   دهید بیآس ینواح

 .کنندی م دا یهمگن پ یظاهر سطوح،. کرد  ناپدیدمحصول  ن یبا ا توان یم

 مناسب ست. ار یبس یو آهک یکاتیلیس یهاسنگ یرنگ رو شیدوام و افزا یمحصول برا نیا

 

Pavirco.com website: 
E-mail: info@pavirco.com 

Instagram: pavirco 

  ابان یمالصدرا، خ   ابانیتهران، خ : دفتر مرکزی

 4، واحد 25پالک  ،یشهانق ابانیخ  ،یشمال ییبهاخیش

021- 8862 9033 ,  8862 9079 

 

 



 

 

 دستورالعمل استفاده: 

باز هستند  یکه در فضا ییهاکه سنگ دیتوجه داشته باش  دیبا از هر گونه لکه باشد. یخشک و عار ز،کامالًیتم دیسطح با -1

مواد   یریپذجذب  تیامالح باعث کاهش خاص  نیا  رایز  ( نباشنددهایکلر،  هاسولفات،  هاتراتیمضر)ن  یهاامالح و نمک  یحاو

 .شوندیسنگ م یکننده رواشباع
 :گردد  یم شنهادیپ ریمحصوالت ز  سنگ، یبه نوع و درجه آلودگ بسته -

   AKEMI Stone Cleaner، کننده سنگپاک

 AKEMI Concrete Film Remover،  بتن الیهکننده  پاک

 AKEMI Rust Remover،  تیمر ی برا یکننده زنگ زدگپاک

 AKEMI Algae and Mildew Remover،  کننده خزه و جلبکپاک

 AKEMI Wax Stripper،  بردار واکس هیال

 AKEMI Oil and Grease Remover paste،  سیکننده روغن و گرپاک  ریخم

 AKEMI Graffiti Remover،  کننده رنگپاک

 

 .تا کامال خشک شود دیروز صبر کن 2 یال 1و به مدت  دییسطح را با آب بشو یکردن سطح و قبل از فرآورزیاز تم پس

سطح را در مقابل  دیروز با 1 بایپس از انجام کار به مدت تقر گراد است.یدرجه سانت 25 یال 15 یدرجه حرارت کار نیترمناسب

 .حفظ کرد یبارندگ

 .گرم شود دیکف و نور خورش  یش یگرما ستمیتوسط س  دینبا سطح

 یتا مواد به خوب دیو مدت زمان الزم را صرف کن دیموضع بمال یرو یاسپر ایبرس  کینازک ازمواد را توسط  هیال کی  -2

 .در سنگ نفوذ کنند

 .دیپارچه پاک کن کیها را با ماندهیباق یبعد از انجام کار تمام قهیدق 15 یال 10حدود  -3

 .کار تکرار شود نیمرتبه ا نیباشد چند ازیدارند ممکن است ن ییکه قدرت جذب باال یسطوح یبرا -4

 .دیینما زیتم Akemi Nitro-Dilution آالت را توسط محصولابزار  -5

 .دییاستفاده نماCrystal Clean   کننده کریستالپاک  و یا  AKEMI MildStone Soap-صابون مالیم سنگاز  روزانه  یزکاریتم  یبرا -6

  



 

 

  نکات ویژه:

 .دیینما یریاشخاص ثالث جلوگ یاز پخش ذرات معلق در هوا و رو دیینمایاستفاده م یاگر از اسپر -

 .دییو بخارات را تنفس ننما دیاز ماسک استفاده کن -

 .وارد سنگ نشود ینواح نیتا رطوبت از ا دیینما یبندو آب یریدرزگ یو پشت سنگ را به خوب یسطوح جانب -

 .ستیندارند مناسب ن یریپذجذب تیکه خاص یو سطوح یسطوح لعاب یبرا -

 .به نوع سنگ دارد یشدت رنگ بستگ -

 .روشن است یهااز سنگ شتریب یلیخ رهیت یهاسنگ یمحصول رو نیا ریتاث -

 .دیسطح نمونه انجام ده کی یرا رو اتیشود ابتدا عملیم شنهادیپ -

 .دییاستفاده نما یاز دستکش محافظ آکم -

 .دیها حساس هستند محافظت کناطراف که نسبت به حالل ینواح یاز تمام -

 .دیقرار ده افتیرا در محل باز یو ظرف خال دیینما هیرا به طور کامل تخل یقوط اتیمحتو پس از استفاده کامل از محصول، -

  گردد. تیتقو بیش از بقیهسننگ  هایسناختار از برخی اسنت ممکن ،یعیطب یهاسننگ یبرخ یمحصنول بر رو نیاز ا اسنتفاده -

نگ سنرچشنمه  سن و از ذات  سنتیمحصنول ن یلکه عارضنه نیلکه ظاهر شنود،که ا کیحالت ممکن اسنت به صنورت  نیا

 .ردگییم


