
 

 

 لکه نانوضد

STAIN REPELLENT  NANO-EFFECT 

 برگه اطالعات فنی 

 

 

کننده مقاوم به هوا و بدون زردشوندگی آماده برای استفاده، بر یک اشباع AKEMI نانو لکهضد

 .پایه مواد فعال آلی با کیفیت باال است

ها، توسط سنگ حفرهاده از نیروهای مویینگی و حتی بدون مسدود کردن فاین محصول با است

 شود.جذب می 
 

 ها:ویژگی 
 ایجاد بسیار سریع اثرات محافظتی  -

 اثر نانوی ممتاز )مشخص( -

  بدون کاهش رنگ یا با کاهش رنگ بسیار کم -

 عالی در برابر روغن و چربی لکهضداثر  -

 دهیکاهش جذب آب و آلودگی در مدت زمان رطوبت -

 به دلیل نفوذپذیری باال در مقابل بخار آزادسازی سریع رطوبت -

 ها بر روی سطوح سنگی )اثر ضدگرافیتی(چسبندگی بسیار پایین رنگ -

 حفظ ویژگی تنفسی به دلیل عدم وجود الیه سطحی  -

  مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش -

پس از خشک شدن، در سطوحی که در تماس با محصوالت غذایی هستند هیچ  -

  د.کنجاد نمیمتی ایخطری برای سال

 کند. در زمان خشک شدن متانول آزاد نمی -

 

 مشخصات فنی:
 پوشش: -

، بسته به ظرفیت جذب  liter/2m 20-25تقریباً 

 سنگ

 :رنگ -

 زرد شفاف

 : (DIN EN ISO 2811-1) دانسیته -

 3g/cm  78/0  تقریباً

 موارد استفاده:
جذب آب، روغن و چربی برای مصدال  سداختمانی اسدتفاده با اثر نانو جهت ضدد AKEMIلکه ضدد

های مصدنوعی )سدطوح قدیقیی یا زبر مرمریت،  ، مانند سدنگ طبیعی، سدطوح کوارتو و سدنگشدده

های سددیمانی،  سددنگ آهک، گرانیت، گنیس، موزاییک، سددرامیک بدون لعاب، بتن، کاشددی

ها ارد. این محصددول به طور ویژه در آشددنرخانههای سددیمانی لعابی و غیره( کاربرد دکاشددی

ها، اتصدال ی پنجرهها، قدفحات کار(، سدرویس های بهداشدتی، برای میوها، آسدتانه)پوشدش

 د.  شوگرافیت( استفاده میردرها )ضدها، سکاشی

 

 

Pavirco.com website: 
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 دستورالعمل استفاده:  

 ناپذیر شود.تواند منجر به آسیب جبرانعدم توجه به راهنماهای فرآیندی می

 تمیو کردن   .1

زیر   AKEMIها باشدد. بسدته به نوع سدنگ و درجه آلودگی، محصدوالت  سدط  باید تمیو، کامالً خشدک و عاری از تمامی الیه

کننده جیبک و کننده واکس، پاکپاک-برنده زنگ، از بین-کننده الیه بتن،  پاک-تمیوکننده سددنگ، -اند: پیشددنهاد شددده

 های مشخصات فنی مربوطه توجه کنید. کننده گرافیتی. لطفاً به برگهپاک-کننده روغن و چربی، خمیر پاک-خوه، 

در هر قدورت، بعد از تمیو کردن، به خوبی با آب شدسدتشدو دهید. ابل از اینکه اقدالحات محافظتی بر روی سدنگ اجرا شدود، 

 افتد. فاق میروز ات 2الی  1باید کامالً خشک شود. به عنوان یک ااعده، این اتفاق در زودترین حالت بعد از 

 سازی منطقه نمونه: آماده .2

را آماده کنید تا  2m  2-1ای برابر با نمونه سدازی، منطقهکه به منظور آزمودن بازده آغشدته  کنیمابل از شدروع پیشدنهاد می

 د.یظاهر اشیاء اقالح شده )افوایش رنگ( را ارزیابی کرده و مصرف مواد را با بیشترین دات مشخص کن

 ازیسروند آغشته .3

و محافظت حدود  ºC 25-15دمای   ،سدازیابل از اسدتفاده آن را به خوبی تکان دهید. بهترین شدرایط برای آغشدتهالف. 

 روز در مقابل رطوبت است. سنگ نباید با مشعل یا نور مستقیم خورشید گرم شود.  3-2

 مناسب است.  mm 3های کوچکتر از سازی برای شکافاثر آغشتهب. 

بار( و فاقدیه  1کنید. دسدتگاه اسدنری بدون هوا با فشدار کم )بیشدینه فشدار   جرامحصدول را با یک برس یا غیطک اج. 

 ( .ها و درزگیرها باید مقاوم به حالل باشندمناسب است. )شرایط: لوله cm 10-5دهانه )جت( 

ای که توسدط سدنگ جذب نشدده ، تقریباً ابل از خشدک شددن بر روی سدط ، هر ماده اضدافهجرادایقه بعد از ا 20حدود د. 

ونه لکه بر اسدت، باید با یک پارچه مناسدب کامالً زدوده شدود. سدطوح قدیقیی باید با دات بیشدتری پاک شدوند تا هرگ

 روی سط  از بین برود.

 شود.  جرااگر مواد به سرعت جذب شد و یا رطوبت مواد بر روی سط  پراکنده بود مجددا اه. 

 آیند.ساعت به وجود می 2-3بعد از چندین دایقه و محافظت کامل بعد از  گریویآب اثر



 

 

   نکات ویژه:

 (استفاده نمایید. ماسک محافظتیاز ) .بخارها را تنفس نکنید ،در قورت کاربرد اسنری -

در این شدده نتواند در سدنگ نفوذ کند. د، تا رطوبت ایجادبندی کردن سدطوح پشدتی و جانبی سدنگ اطمینان حاقدل کنیاز آب -

بندی سدطوح پشدتی و جانبی پیشدنهاد را برای آبAKEMI  (Protector  )کننده سدنگ محافظتزمینه ما اسدتفاده از پوشدش  

 کنیم. می

کدامالً مدایع و  ºC 20گرم آن تدا  بدا نگهدداری کنیدد، تمدایدل بده غییظ شدددن دارد. ºC 15زیر  دمدایاگر این محصددول را در  -

 شود. یکنواخت می

 روز زمان برای خشک شدن الزم است )بسته به دمای هوا(.  1-2شده تمیو شده باشد، حدود اگر سط  اقالح  -

دار شددن سدنگ جیوگیری کرده و به این ترتیب گسدتری این نقاا تا حد زیادی از لکه  AKEMI نانو لکهسدازی با ضددآغشدته -

 ساده تمیو شود.  تواند بسیارشوند، سط  میاهر میرغم اینکه آنها ظافتد. عییبه تأخیر می

ما پیشدنهاد  های فشداری ممکن اسدت نانو و سدنگ را تخریب کنند.کنندهوده نامناسدب یا خورنده و نیو شدسدتشد عوامل تمیوکنن -

کنید. حتی بر اسدتفاده   AKEMIیا تمیوکننده کریسدتال   AKEMIاز قدابون مالیم سدنگ   ،کنیم که برای تمیو کردن مرتبمی

اند، ممکن اسدت بعد از مدت زمان طوالنی تماس با محصدوالت خورنده )مانند لکه نانو آغشدته شددهروی سدطوحی که با ضدد

لکه عات کمتر از مواردی است که با ضداما تا به امروز این اطال ؛هایی ایجاد شوندلکهآبمیوه، سرکه، الکل یا مواد آرایشی( 

 توان با پاک کردن سریع این محصوالت خورنده از ایجاد لکه جیوگیری کرد.اند. مینانو اقالح نشده

 پاک کرد.   AKEMIکننده  اعکننده اشببا پاک آن را  توانمی که محصول به درستی بر روی سنگ اجرا نشده باشد،در قورتی -

 ها مناسب نیست. کارینانو برای سطوح لعابی و غیرجاذب یا گچلکه ضد -

 شود. مقدار اضافی این محصول سبب ایجاد لکه می -

هایی که باید جال داده شدوند یا ها، اسدمتمانند پنجره ؛ها مقاوم نیسدتند، محافظت کنیداز مواد مصدنوعی که در مقابل حالل -

 ها(ها و باغچهناحیه کار کردن )ماشیناشیاء در 

هایی از سدنگ نانو اقدالح شدده باشدند، بخشلکه با ضددکه   Nero Impalaیا   Nero Assolutoهای طبیعی مانند در برخی از سدنگ -

کند. این موضدوع ممکن اسدت به قدورت ایجاد لکه دیده شدود، هرچند تشددید رنگ پیدا می  گ،نسدبت به سدایر سدطوح سدن

 شود. های سنگ نسبت داده میآید، اما به ویژگینقص محصول به حساب نمی ،شدت رنگ

 .برای دفع مناسب ضایعات ظرف باید کامالً تخییه شود -


