
 

 

 کنندهمحافظت

Protector 

 برگه اطالعات فنی 

 

 

که  هاییلوگسانیسا و هاالنیس گومریمونومر و اول هیبر پا AKEMIکننده محافظت

سنگ جذب شده  خاصیت موئینگیشود. محصول توسط یم دیدرحالل حل شده تول

سنگ  کاتیلیماده س شیواکنش پ کی نیچنهمکند. یو به ساختار سنگ نفوذ م

 .پابرجاست هاآن سال جهیکه نت هدد یرخ م
 

 ها:ویژگی

در معرض  که ییهاب و جذب رطوبت در دورهآ یکاهش حداکثر -

 گیرد.میرطوبت قرار

 گردد.تنفس، موجب خشک شدن مالت می تیخاص لیبه دل -

 .شودینم لیتشک یا هیال رایز ؛کندیتنفس را حفظ م تیخاص -

 اشعه ماوراء بنفشمقاومت باال در برابر تابش  -

 (یمقدمات شاتیزماآ)در  .کندینم دایپ رییمعموال رنگ سنگ تغ -

 

 مشخصات فنی:
 پوشش: -

  جذب سنگ، بسته به  liter/2m 20- 5تقریباً 

 :رنگ -

 کمرنگزرد 

 :(DIN EN ISO 2811-1) دانسیته -

 3g/cm  57/0  تقریباً

 موارد استفاده:

 لیجاذب از قب یکه از مواد معدن وکف واریپوشش د یبرا AKEMIکننده محافظت

 یکاش ک،ییموزا س،یگن ت،ی، سنگ آهک، گرانمرمریتو  یعیطب هایسنگ

. کندیم جادیا یفیدر برابر آب و کث یسبپوشش منا ،و ... بدون لعاب  یکیسرام

رطوبت  یجیتدر شیافزا محصول از نیشود. اینصب انجام م اصالح سنگ قبل از

  کند.یم یریمرحله ساخت  و ساز جلوگ یو لکه شدن حاصل از آن ط

 

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

Instagram: pavirco 

 ابانیمالصدرا، خ ابانیتهران، خ: دفتر مرکزی

 4، واحد 25پالک  ،یشهانق ابانیخ ،یشمال ییبهاخیش

021- 8862 9033 ,  8862 9079 

 

 



 

 

 دستورالعمل استفاده: 

ش یخارج هیاز هرگونه ال یکامال خشک و عار ز،یتم دیسطح با کردن: زیتم شته با شد. درنظر دا سنگ حاو دیبا  هاینمک یکه 

ضر)ن سنگ و مدهاکلوریو هاسولفات ها،تراتیم سته به نوع  شد. ب شت مواد، محصوالت ز زانی( نبا لطفا به ) :شودیم شنهادیپ رین

ص صات ت یمراقبت هایهیتو شخ سزیتم- (دیکن وجهو برگه م  ریخم- ،کننده زنگارپاک-نازک بتن،  هیال زکنندهیتم- ،گنکننده 

عد از تم واریکننده دپاک- س،یکننده روغن و گرپاک استتتفاده از  کهاز آن. قبل دییکردن کامال با آب بشتتو زینوشتتته. ب

دو روز خشتتک  ای کیبعد از  حداقل معموالکامال خشتتک باشتتد.  محل مورد نظر دیبا ،ستتنگ آغاز شتتود یکننده رومحافظت

 .شودیم

ظاهر سطح اصالح  یابیاصالح، ارز ریرا به منظورآزمودن تاث هیشود قبل از شروع اصالح سنگ تست اولیم هیتوص: هیاول تست 

 .دیاکثر دقت انجام دهمصرف مواد را با حد زانیم نییرنگ( و تع راتییشده )تغ

 :کنندهمحافظت جراجهت ا اقدامات

و قرارگرفتن در معرض  دیخورشتت میو دور از تابش مستتتق ºC 20-15 یاصتتالح ستتنگ دما اتیعمل یبرا طیشتترا نی( بهترالف

 .رکندیکه تاث یرطوبت است تا زمان

 است. یکاف استفادهبار  کی( معموال ب

سپر ایبرس، غلطک رنگ  کی یلهی( محصول را به وسج شار کم )حداکثر  یا شار( و فاصله شیبار ب کیبدون هوا و ف  از حد ف

cm 10-5 استفاده کنید مقاوم در برابر حالل باشند( دبای ها: لولهطی)شرا دهانه. 

سطح  لهیکه به وس یاضاف یسطح خشک شود مقدارها ینکه محصول بر روآقبل از  بی، به ترتاستفادهبعد از  قهیدق 20 بای( تقرد

 .ماندیرو سطح نم یاماندهیباق چیه جهیشود، در نت پاکمناسب کامال  یپارچه کیتوسط  دیاند باشده جذب نشده شیپول

ست ن یجهی( اگر نته صورت غ ای امدیمورد نظر به د صالح دوباره امکاننواکی ریبه  شد، ا ست. اثرات محافظت  ریپذخت اعمال  ا

 .شودیم جادیروز ا 4-7 از گذشتکامل بعد ریو تاث ساعت 4-6بعد از  بایتقر

 کرد.زیتم AKEMI ترویساز نقیتوان با رق می را ها( ابزارو

 

  



 

 

  نکات ویژه:

ممکن است  ییایمیش یوندهایدر طول پ رییو تغ یاستحکام کشش ،AKEMIکننده محافظت لهیبا توجه به اصالح سطح  به وس -

ش یراتییتغ س هایمحل ای یدر کا صال که به و سب به وجود آمد لهیات سا جادیند، ااهچ  هاییو پارگ هایدگییکند. در مورد 

 نیسنگ هایمد خودروآ با رفت و هاییکه مربوط به مکان یسطوح موردندارد. در  تیمثال رفت و آمد( اهم ی)برا یمعمول

 و باند تست شود. یاز نظر استحکام کشش دیقسمت به عنوان نمونه با کیاست، 

 است. یخشک شدن ضرور یبرا تا دو روز کیاست، بسته به دما مدت زمان  زیشده تمقسمت اصالح اگر -

 ببرد. نیخود سنگ را از ب ایحفاظت و  ریبا فشار ممکن است تاث ندهیکننده نامناسب همانند شوزیتم عامل -

 .ستیقابل استفاده ن یگچ ای هیو سطوح اول یسطوح لعاب یبرا AKEMI یکنندهحفاظتم -

 شود.یباعث لکه دار شدن م ،شدهشیسطوح پول یمحصول بر رو یاضاف مقدار -

 .دیاستفاده کن AKEMIمحافظت از دستان خود از دستکش  یبرا -

کار  طیکه در مح یزیهر چ ایجال زده  هایها، و قسمتها، پردهمثل پنجره ،ستندیکه در برابر حالل مقاوم ن یبیمواد ترک از -

 (دبپوشانی را ها) آن. دیباغچه( محافظت کن ن،ی)ماش وجود دارد

 شیافزا نیکم است. در مورد کوارتز و سرپنتا اریبس رییتغ نیا ای کندینم رتغیی آن رنگ هااز سنگ یاریمورد سطح بس در -

 .دیاز سنگ به عنوان نمونه تست کن یقسمت یشود قبل از استفاده بر رویم هیتوص نیرخ دهد. بنابرا صیرنگ قابل تشخ

 شود. یمنظور دفع مناسب زباله، ظرف آن کامال خال به -

 


