
 

 

 پرکننده  ستمیس

AKS System Filler 
 برگه اطالعات فنی 

 

 

، زمان سخت ادی. حجم پر شدن زکیمخصوص دستگاه پرکن اتومات  یهاپرکننده

 ، قابل شستشوو چسبناک عی، قوام ماشدن کوتاه

و پرداخت با عملکرد باال   یها در صنعت سنگ در خطوط سنگ زنپرکننده  نیا

  یو مصنوع  یعیپر کردن سطوح سنگ طب  یبرا  کیهمراه با دستگاه پرکن اتومات

  شود.ی، سنگ تراورتن و خاکستر استفاده م، سنگ آهکمانند سنگ مرمر

 ها:ویژگی

  .باشدی م1:1به صورت   2و جزء  1در صد مخلوط جزء -

به نسبت   2مخلوط  با جزء  نیمخلوط و سپس ا 1ا جزء ب دیبا عیهاردنر ما -

  عا یسفت و سخت شدن سر اتیاساس وزن( مخلوط گردد تا عمل)بر ی مساو

  شود.آغاز

 .باشدی م ریامکان پذ یبه آسان1:1به نسبت  ی فرآور -

متفاوت  تواندیدرصد مخلوط با توجه به مشکل سنگ و نوع محصول م -

 .باشد

 .شودیسطح به سرعت خشک م -

 .باشدی م ش یو پول شیقابل سا یبه آسان -

 دارد. یعیطب ی هاسطوح خشک سنگ ی رو یخوب یلیخ یچسبندگ -

 

 مشخصات فنی: 
 :رنگ -

 روشن  ی:استخوان 1جزء

 مختلف  ی: در رنگها2جزء

 : (DIN EN ISO 2811-1) دانسیته -

 متر مکعبیگرم بر سانت 200یال 190: 1جزء

 متر مکعبیگرم بر سانت170الی   160: 2جزء

 موارد استفاده:

کردن خلل و فرج پر  یبرا یعیطب یهاسوطوح اسولب سونگ یمحصوول بر رو نیا

 .ها کاربرد داردو ترک

 .شودیسفت م یبه خوب نییمحصول در درجه حرارت پا نیا

 

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

Instagram: pavirco 

  ییبهاخیش ابان یمالصدرا، خ   ابانیتهران، خ : دفتر مرکزی

 4، واحد 25پالک  ،یشهانق ابانیخ  ،یشمال

021- 8862 9033 ,  8862 9079 

 

 



 

 

 دستورالعمل استفاده: 

 .از گرد و غبار شود یو عار خشک ز،یتم دیسطح با . 1

درجه   20یروز در دما 3  یمحلول حداقل برا نیا .دیاضوافه نموده و کامال به هم بزن  1مخصووص را به جزء  عیهاردنر ما 6% . 2

 .و قابل استفاده است داریگراد پایسانت

 یال1 بایتقر یو مخلوط آماده شوده برا میینمایبر اسواس وزن مخلوط م  1:1به نسوبت  2حال محلول آماده شوده فو  را با جزء  . 3

 .گراد قابل استفاده استیدرجه سانت 20 یدمادر  قهیدق 5

 .دییکرد و سا شیتوان پولیاسلب مورد نظر را م قهیدق 15 یال 10گراد بعد از یدرجه سانت 20 یدر دما . 4

 .دارد یکاهش دما بستگ ایو  شیروند خشک شدن به افزا . 5

 .دیینما زیتمAkemi Nitro-Dilutionابزار آالت را با محلول   . 6

 کات ویژه:ن

 .گرددیم هیتوص PSKیا   SPG کیاتومات نیبا ماش  DSK استفاده  از ابزار دوز ییصرفه جو یبرا -

 د.ییاستفاده نما یدستکش محافظ دست آکم از -

 .ردیگیصورت نم یبه خوب یسطوح مرطوب و تازه کار شده و مصالح ساختمان یرو یچسبندگ -

 شیو با افزا یکیدر صوورت لزوم بصوورت مکان باشود.ینم سوریتوسو  حالل م اسوتریدر صوورت خشوک شودن امکان کندن پل -

 .توان آن را جدا نمودیگرد میدرجه سانت 200از  شیدرجه حرارت ب

 نخواهد بود. مضر یسالمت یاستر مورد نظر برایارائه شده رفتار شود پل یهاالعملمطابق با دستور که یدر صورت -

 

 اطالعات فنی:

 :استخوانی روشن 1جزء          رنگ: -

 : در رنگهای مختلف2جزء                             

 گرم بر سانتی متر مکعب 200الی   190: 1جزءی :        چگال -

 گرم بر سانتی متر مکعب170-2:160جزء                             



 

 

 زمان کاری/بر حسب ثانیه  -

 مخلوط نمایید. 1:1به نسبت   2محلول را با جزء ؛  1اضافه کردن هاردنر به جزء           

 درجه سانتی گراد  20الف( در 

 240-180درصد هاردنر                  2

 180-150درصد هاردنر                  4

 150-120درصد هاردنر                  6

 120-90درصد هاردنر                  8

 درصد هاردنر 6با  ب(

                               300-240درجه سانتی گراد                    10در 

 150-120درجه سانتی گراد                      20در 

 75-60درجه سانتی گراد                      30در 

 :%6وص صمخلوط شده با هاردنر مایع مخ 1نگهداری جزء شرای   -

 ساعت                               12تا   8درجه سانتی گراد                   40در 

 روز 2تا  1رجه سانتی گراد                    د 30در 

 روز 7تا  5درجه سانتی گراد                      20در 

 روز   20تا   15درجه سانتی گراد                     10در 

 

 


