
 

 

 کننده اپوکسی اک پ

Epoxy Remover 

 برگه اطالعات فنی 

 

 

 یهاحالل  هیبر پا  CHCباز و    د،یمحصول بدون اس   کی  AKEMIیاپوکس   کنندهپاک

  هیاتصال بر پا یهامالت یهاماندهیبردن باق نیاز ب یمؤثر است که برا اریبس 

 یمشابه بر رو یهایو ناخالص رهایو چسب، درزگ نیرز یهاماندهیباق ،یاپوکس 

  .شودیم ستفادهها حساس هستند او حالل یکه به مواد معدن یسطوح

 ها:ویژگی 
 و باز دیفاقد اس  -

 حالل موثر یهاهیبر پا -

 زدودن آسان با جت آب و برس  -

 یسطوح عمود یاستفاده آسان بر رو -

 یمصنوع یهانیو رز یاپوکس یهالمیف  یانحالل و انبساط خوب برا -

 یهاها، سنگچسب رها،یدرزگ ن،یرز ،یاپوکس یهانیرز برندهنیاز ب -

داخل و خارج  یهاکیو سرام یلعاب آجر ،یبتن ،یسنگ ساختمان ،یعیطب

 ساختمان

 

 مشخصات فنی: 
 پوشش: -

 سطح(  طی)بسته به شرا m2/L 10-1 باًیتقر

 :رنگ -

 شفاف 

 : (DIN EN ISO 2811-1) دانسیته -

 g/ml 04/1 باًیتقر

 موارد استفاده:
بدن  نیاز ب یبرا زکنندهیعامل تم کیبه عنوان  AKEMI یاپوکس ندهیزدا

و  یعیطب یهاسنگ یبر رو یمالت اتصال اپوکس  ای یاپوکس  نیرز یهاماندهیباق

 ،یسنگ آهک، سنگ بتن ساختمان ت،یکوارتز س،یگن ت،یماننند گران یمصنوع

 .شودیاستفاده م هاکیو سرام یآجر لعاب

 

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: 

  .خشک باشد دیاصالح شود با دیکه با یسطح . 1

  یاستتفاده از ستطوح در مقابل بارندگ نی. حدینگه دار دیخورشت  می؛ دو از نور مستتقºC 30-10 :استتفاده یبرا آلدهیا یدما . 2

  .دیمحافظت کن

 .دیتکان ده یقبل از استفاده کم . 3

  .دیقسمت آن را تست کن کی یمقدار مصرف، زمان واکنش و بازده محصول، قبل از استفاده بر رو نییبه منظور تع . 4

 .دیسطح اعمال کن یبرس مقاوم به حالل بر رو ایغلتک، ماپ  کیبا  کنواختیآن را به طور  . 5

  یهالمیورد ف استتت. در م قهیدق 60تا   30شتتده،  ختهیآنها ر یدوغاب بر رو یکه به تازگ یستتطوح یزمان واکنش بر رو . 6

در آن مدت زمان  دیکننده نباکه پاک یستاعت خواهد بود، در حال 6تا    4سترستخت، زمان واکنش   ای تریمیقد یاپوکست 

 20تا    10هر  دنیمال ای دنیبرس کشت  قی. از طردیتازه مرطوب کن یاپوکست  ندهیآن را با زدا ازیخشتک شتود. در صتورت ن

  .دیکن یبانیپشت زکردنیتم ندیبار، از فرآ کی قهیدق

به طور مورب بر  شتهی. همدیماپ بردار  ایجت آب و برس  کی ایفشتار باال    زکنندهیتم کینرم شتده را با  یهاهیبه دقت ال . 7

  .دیزیآب را دور بر عاتیمربوط به پساب، ضا یمحل نی. با توجه به قواندیها برس بکش مفصل یرو

  .دییآب آن را بشو یادیسپس با مقدار ز . 8

 باشد. ازیکردن مجدد ن زیممکن است به تم قیو عم یقو یهاصورت وجود لکهدر  . 9

 

  نکات ویژه:

که به  یهاکیپالست ای( ساندنیکردن چوب )خطر خ  زیتم یو برا شودیدار مسطوح پوشش یمحصول سبب خوردگ نیا -

  .دیسطح نامشخص تست کن کی یاز آن را بر رو یمقدار د،ی. در صورت تردباشدیحالل حساس هستند، مناسب نم

  .مناسب وجود داشته باشد هیتهو دیبا یداخل یهاطیدر صورت استفاده در مح -

  .دیاستفاده نکن نیبا رز افتهیسطوح اتصال  یاز آن بر رو -

  .شودیم تریطوالن ترنییپا یو در دماها افتهیباالتر کاهش  یزمان تماس در دماها -

 شود. هیکامالً تخل دیآن با یظرف محتو عات،یب ضادفع مناس  یبرا -


