برگه اطالعات فنی

محافظتکننده
Protector
محافظتکننده  AKEMIبر پایه مونومر و اولیگومر سیالنها و سایلوگسانهایی که
درحالل حل شده تولید میشود .محصول توسط خاصیت موئینگی سنگ جذب شده
و به ساختار سنگ نفوذ میکند .همچنین یک واکنش پیش ماده سیلیکات سنگ
رخ می دهد که نتیجه آن سالها پابرجاست.

ویژگیها:
 کاهش حداکثری آب و جذب رطوبت در دورههایی که در معرضرطوبت قرارمیگیرد.
 به دلیل خاصیت تنفس ،موجب خشک شدن مالت میگردد. خاصیت تنفس را حفظ میکند؛ زیرا الیه ای تشکیل نمیشود. مقاومت باال در برابر تابش اشعه ماوراء بنفش -معموال رنگ سنگ تغییر پیدا نمیکند( .در آزمایشات مقدماتی)

مشخصات فنی:
 پوشش:تقریباً

m2/liter

 ، 5 -20بسته به جذب سنگ

 رنگ:زرد کمرنگ
 دانسیته): (DIN EN ISO 2811-1تقریباً 0/75 g/cm3

موارد استفاده:
محافظتکننده  AKEMIبرای پوشش دیوار وکف که از مواد معدنی جاذب از قبیل
سنگهای طبیعی و مرمریت ،سنگ آهک ،گرانیت ،گنیس ،موزاییک ،کاشی
سرامیکی بدون لعاب و  ، ...پوشش مناسبی در برابر آب و کثیفی ایجاد میکند.
اصالح سنگ قبل از نصب انجام میشود .این محصول از افزایش تدریجی رطوبت
و لکه شدن حاصل از آن طی مرحله ساخت و ساز جلوگیری میکند.

website: Pavirco.com
E-mail: info@pavirco.com
Instagram: pavirco
دفتر مرکزی :تهران ،خیابان مالصدرا ،خیابان
شیخبهایی شمالی ،خیابان شهانقی ،پالک  ،25واحد 4
021- 8862 9033 , 8862 9079

دستورالعمل استفاده:
تمیز کردن :سطح باید تمیز ،کامال خ شک و عاری از هرگونه الیه خارجی با شد .درنظر دا شته با شید که سنگ حاوی نمکهای
م ضر(نیتراتها ،سولفاتها وکلوریدها) نبا شد .ب سته به نوع سنگ و میزان ن شت مواد ،مح صوالت زیر پی شنهاد می شود( :لطفا به
تو صیههای مراقبتی و برگه م شخ صات توجه کنید) -تمیزکننده سنگ- ،تمیزکننده الیه نازک بتن- ،پاککننده زنگار- ،خمیر
پاککننده روغن و گریس - ،پاککننده دیوار نوشتتته .بعد از تمیز کردن کامال با آب بشتتویید .قبل از آن که استتتفاده از
محافظتکننده روی ستتنگ آغاز شتتود ،باید محل مورد نظر کامال خشتتک باشتتد .معموال حداقل بعد از یک یا دو روز خشتتک
میشود.
تست اولیه :تو صیه می شود قبل از شروع ا صالح سنگ تست اولیه را به منظورآزمودن تاثیر ا صالح ،ارزیابی ظاهر سطح ا صالح
شده (تغییرات رنگ) و تعیین میزان مصرف مواد را با حداکثر دقت انجام دهید.
اقدامات جهت اجرا محافظتکننده:
الف) بهترین شتترایط برای عملیات اصتتالح ستتنگ دمای  15-20 ºCو دور از تابش مستتتقیم خورشتید و قرارگرفتن در معرض
رطوبت است تا زمانی که تاثیرکند.
ب) معموال یک بار استفاده کافی است.
ج) مح صول را به وسیلهی یک برس ،غلطک رنگ یا ا سپری بدون هوا و فشار کم (حداکثر یک بار بیش از حد فشار) و فاصله
 5-10 cmدهانه (شرایط :لولهها باید مقاوم در برابر حالل باشند) استفاده کنید.
د) تقریبا  20دقیقه بعد از استفاده ،به ترتیب قبل از آنکه محصول بر روی سطح خشک شود مقدارهای اضافی که به وسیله سطح
پولیش شده جذب نشدهاند باید توسط یک پارچهی مناسب کامال پاک شود ،در نتیجه هیچ باقیماندهای رو سطح نمیماند.
ه) اگر نتیجهی مورد نظر به د ست نیامد یا به صورت غیر یکنواخت اعمال شد ،ا صالح دوباره امکانپذیر ا ست .اثرات محافظت
تقریبا بعد از  4-6ساعت و تاثیرکامل بعد از گذشت  4-7روز ایجاد میشود.
و) ابزارها را می توان با رقیقساز نیترو  AKEMIتمیزکرد.

نکات ویژه:
 با توجه به اصالح سطح به وسیله محافظتکننده  ،AKEMIاستحکام کششی و تغییر در طول پیوندهای شیمیایی ممکن استتغییراتی در کا شی یا محلهای ات صال که به و سیله چ سب به وجود آمدهاند ،ایجاد کند .در مورد ساییدگیها و پارگیهای
معمولی (برای مثال رفت و آمد) اهمیت ندارد .در مورد سطوحی که مربوط به مکانهایی با رفت و آمد خودروهای سنگین
است ،یک قسمت به عنوان نمونه باید از نظر استحکام کششی و باند تست شود.
 اگر قسمت اصالحشده تمیز است ،بسته به دما مدت زمان یک تا دو روز برای خشک شدن ضروری است. عامل تمیزکننده نامناسب همانند شوینده با فشار ممکن است تاثیر حفاظت و یا خود سنگ را از بین ببرد. محفاظتکنندهی  AKEMIبرای سطوح لعابی و سطوح اولیه یا گچی قابل استفاده نیست. مقدار اضافی محصول بر روی سطوح پولیششده ،باعث لکه دار شدن میشود. برای محافظت از دستان خود از دستکش  AKEMIاستفاده کنید. از مواد ترکیبی که در برابر حالل مقاوم نی ستند ،مثل پنجرهها ،پردهها ،و قسمتهای جال زده یا هر چیزی که در محیط کاروجود دارد (ماشین ،باغچه) محافظت کنید ( .آنها را بپوشانید)
 در مورد سطح بسیاری از سنگها رنگ آن تغییر نمیکند یا این تغییر بسیار کم است .در مورد کوارتز و سرپنتاین افزایشرنگ قابل تشخیص رخ دهد .بنابراین توصیه میشود قبل از استفاده بر روی قسمتی از سنگ به عنوان نمونه تست کنید.
 -به منظور دفع مناسب زباله ،ظرف آن کامال خالی شود.

