
 

 

Everclear100 
 برگه اطالعات فنی 

 

 

AKEMI Everclear100  بدون حالل و ژل   یدو جزئ یواکنش  نیرز ستمی س کی

  مانند است.

 ها:ویژگی 

  UV یداریپا -

  شفاف، بدون رنگ -

 بدون حالل  -

 یتماس یرنگ در نواح رییعدم تغ -

  ساختار ژل مانند لیباال به دل یداریپا -

  تنش درون اتصاالت نیکمتر ن یو بنابرا ن،ییپا یجمع شدگ -
 

 

 

 مشخصات فنی:

 :رنگ -

 بدون رنگ، مات

 : (DIN EN ISO 2811-1) دانسیته  -

   A    g/cm3 10/1جزء 

 B    g/cm3 15/1جزء 

 

 موارد استفاده:

Everclear 100   (،  تی)مرمر، گران یعیطب یهااتصال سنگ   یعمدتاً در صنعت سنگ برا

 لی. به دلشودی( استفاده مکیموزائ مان،ی)س یمواد ساختمان ای یمصنوع یهاسنگ زیو ن

رنگ  یعیطب یهااصالح سنگ یاز آن برا توانی م شودیزرد نم   Everclear 100 نکهیا

  ی محصول در نواح نیساختار ژل مانند و هموار ا لی. به دلرداستفاده ک دیروشن و سف

کرد.  جادیرا از آن ا یاتصاالت نازک توانیداشته و به عالوه م یخوب یداریپا یعمود

 ها، کیچسبانده شوند، مانند پالست  Everclear 100با    توانندیم  زین  یگریمواد د  ن،یعالوه بر ا

  ی م شنهادیتنوع مواد موجود ما پ   لی. به دلگرید واداز م یاریو بس شهیکاغذ، چوب، ش

تفلون   لن،یپروپی پل   لن،یات   یمانند پل   ییهانیالف  ی. پلدیکناتصاالت را تست    نیابتدا ا  میکن

به  توانینرم( را نم PVCکننده )مانند مواد شامل نرم گریو د کون،یلی(  سPTFE)مانند 

   به هم متصل کرد.  Everclear 100با  یخوب

 

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

Instagram: pavirco 

  ابانیمالصدرا، خ ابانی تهران، خ: مرکزی دفتر 

 4، واحد 25پالک  ،یشهانق ابانیخ ،یشمال ییبهاخ یش

021- 8862 9033 ,  8862 9079 

 

 

 



 

 

 دستورالعمل استفاده: 

  .زبر باشند یو روغن و تا حدود ی)بدون گر و غبار، آلودگ زیکامالً تم دیاتصال داده شوند با خواهندی که م یسطوح

1. g 100  از جزء A با کنواختیکامالً  دیبا g 80 از جزء B از جزء یکامالً نظارت شود. مقدار اضاف دیمخلوط شود. نسبت اختالط با 

A   منجر به زرد شدن شود یکننده را داشته و ممکن است به آراماثر نرم.  

  .استر به مخلوط اضافه کرد  یرنگ پل ریاز خم %2تا  توانی رنگ کردن م یبرا .2

را  افتهیاتصال  یهابخش  توانی م  (ºC 20) ساعت3. بعد از حدود ماندی م یقابل استفاده باق (ºC 20) قهیدق 8حدود   یمخلوط برا .3

  .افتدیروز اتفاق م 7بعد از  یداریپا نیشتریآنها را پردازش کرد. ب توانی م  (ºC 20) ساعت 8حرکت داد، بعد از حدود 

که سخت شود تنها به صورت  یمحصول در صورت نیکرد. ا ز یتم AKEMI تروین  کنندهقیبالفاصله با رق توانیابزارها را م .4

 .باشدیقابل پاک کردن م  یکیمکان

 .کندیکرده و سرما آن را کند م عیسخت شدن را تسر ندیگرما فرآ .5

  :ج ی درون کارتر محصول

  یکه مواد از هر دو خروج دیاستفاده کن ییرا تا جا رهیگ د؛یرا داخل تفنگ قرار ده جیو کارتر دیبردار جیرا از کارتر رهیگ .1

 .دینازل اختالط را پر کن  ت یسپس در نها ند؛یایب رونیب

  .به هنگام کار بدون نازل اختالط کامالً با هم مخلوط شوند دیهر دو جزء با .2

  .استر اضافه کرد  یرنگ پل  ریاز خم %2تا  تاًینها توانیم .3

را  افتهیاتصال  یهابخش  توانی م  (ºC 20) ساعت3. بعد از حدود ماندی م یقابل استفاده باق (ºC 20) قهیدق 8حدود   یمخلوط برا .4

  .افتدیروز اتفاق م 7بعد از  یینها یداریآنها را پردازش کرد. پا توانیساعت م 8حرکت داد، بعد از حدود 

که سخت شود تنها به صورت  یمحصول در صورت نیکرد. ا ز یتم AKEMI تروین  کنندهقیبالفاصله با رق انتویابزارها را م .5

 .باشدیقابل پاک کردن م  یکیمکان

 .کندیکرده و سرما آن را کند م عیسخت شدن را تسر ندیگرما فرآ .6

 



 

 

  نکات ویژه:

 .ستیمناسب ن یرطوبت دائم طیتحت شرا -

به دست آورد؛ چسب  قیاختالط دق ی هابا حفظ نسبت توان یرا تنها م نهیبه ییایمیو ش یکیمکان یهایژگیو -

 تاًی)نها B از جزء یموجب زرد شدن شود. مقدار کم اضاف یبه آرام تواندیکننده را داشته و منرم کیاثر  یاضاف

  .گذاردیبر خواص محصول نم یمنف ی( تأث5%

حباب در چسب  جادیباشد. رطوبت منجر به ا یو بدون چرب زیخشک، تم دیبا ابدیاتصال  خواهدیکه م یسطح -

  .دهدیرا کاهش م ی داریپا بیترت نیشده و به ا

  .شودیسخت نم یاستفاده کرد، چرا که به خوب ºC 5 ریز یدر دما دیمحصول را نبا -

استفاده تا  یمدت زمان کوتاه ی برا رد،یقرار بگ ºC 60 باالتر از یبه طور مداوم در معرض دما دیاتصال نبا -

  .ندارد یمانع ºC 100 ی دما

 برد. نیاز ب توان یم یکیمحصول سخت شده تنها به صورت مکان -

 

  



 

 

 :مشخصات فنی

 بدون رنگ، مات  رنگ  

   A    3g/cm 10 /1جزء  دانسیته  

 B    3g/cm 15/1جزء 

  زمان کار کردن

 ºC 5   ًدقیقه  30تقریبا 

ºC 20   ًدقیقه  10تقریبا 

ºC 30   ًدقیقه   9تقریبا 

ºC 40   ًدقیقه   8تقریبا 

ºC 50   ًدقیقه   7تقریبا 

 shoreفرآیند سخت شدن )سختی  

D در )ºC 20 : 

 

3 

 ساعت 

 روز  7 ساعت 24 ساعت 6 ساعت 5 ساعت 4

50 60 65 70 74 80 

  خواص مکانیکی:

 2N/mm 80- 70 استحکام خمشی 

 2N/mm 50- 40 استحکام کششی 

 

 


