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محصوالت ضد حریق

خشک شدن در مجاورت رطوبت. حاوی گازهایی که برای الیه ازون ضرر ندارند.

پرکننده فواصل، درزگیر و عایق ضد حریق

برخــی  در  شــعله  بازدارندگــی 
ــه.  ــا 235 دقیق ــا ت ــت ه موقعی
مناســب بــرای مــکان هایــی کــه 
ــورد  ــش م ــه آت ــودن ب ــاوم ب مق

ــت. ــاز اس نی

اســپری فوم پلــی اورتان 
ضــــــد  حریـــــق
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ایجاد راه حل های دائمی

مشخصات

کاربردها

ــه  ــا 235دقیق ــتعال ت ــل اش ــتاندارد EN 1366-4 ، در مقاب ــا اس ــق ب مطاب
می کنــد مقاومــت 

 درزگیری موثر در برابر دود و گاز 
 خاصیت پرکنندگی و چسبندگی بسیار خوب

 بازدهی بسیار باال تا 45 لیتر ) به دما و رطوبت بستگی دارد(.
 چســبندگی عالــی بــه اکثــر ســطوح )بــه جــز پلــی اتیلــن و پلــی پروپیلــن 

قابل استفاده در تمام  مکان هایی که نیاز به ویژگی های ضد حریق دارد، 
مانند: 

  نصب فریم های در و پنجره. پر کردن و درزگیری فواصل، اتصاالت 
و حفره ها 

  پر کردن شکاف دیوار ها
  به عنوان عایق حرارتی در سقف ساختمان ها

درزگیری  و  کرده  صوتی  عایق  را  پارتیشن  دیوار  عایق؛  صفحه های    
می نماید.

ویژگی های فنی

کالس آتشگیری فوم خشک شده

وزن مخصوص
سیستم خشک شدن

3± 25 )کیلوگرم بر سانتی متر مکعب(3± 25 )کیلوگرم بر سانتی متر مکعب(
در مجاورت رطوبتدر مجاورت رطوبت

45- 30 دقیقه45- 30 دقیقهزمان برش  ) عرض 1 سانتی متر(

رنگ فوم

دمای کاربری

قرمز روشن

5+ تا 30+ )درجه سانتیگراد(

قرمز روشن

5+ تا 30+ )درجه سانتیگراد(

افزایش حجم
کاهش حجم پس از خشک شدن

 %200-250
%0%0
B1B1

3 ± 7 دقیقه3 ± 7 دقیقهزمان الیه بستن اولیه ) عرض 1 سانتی متر(

زمان خشک شدن

مقاومت حرارتی

24 ساعت

40- تا 90+ )درجه سانتیگراد(

24 ساعت

40- تا 90+ )درجه سانتیگراد(

بازدهی

دمای قوطی

45- 30 لیتر

5+ تا 30+ )درجه سانتیگراد(

55- 45 لیتر

5+ تا 30+ )درجه سانتیگراد(

1000 گرم± %2

1000 گرم± %2

چهار فصل

چهار فصل

12

12

وزن/حجم 

وزن/حجم

رنگ/ نوع

رنگ/ نوع

بسته بندی   

بسته بندی   

و تفلــون( و ظرفیــت پرکنندگــی بــاال
 عایق بندی کامل حرارت و صدا

 پــس از خشــک شــدن، قابــل رنــگ آمیــزی، بریــدن و تراشــیدن مــی 
باشــد

  ضد آب ومقاوم در برابر کپک است.
DIN4102 بر اساس استاندارد B1 دارای کالس آتش گیری 

820

820

820P

820P
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محصوالت ضد حریق

قابلیت کنترل آتش و جلوگیری از گسترش آن. 
پر کردن، عایق بندی و درزگیری شکاف ها.

DIN 4102 .بر اساس استاندارد B2 دارای کالس آتش گیری 

اسپری فوم
 پلی اورتان
 ضد حریق



قابلیت کنترل آتش و جلوگیری از گسترش آن. 
پر کردن، عایق بندی و درزگیری شکاف ها.

DIN 4102 .بر اساس استاندارد B2 دارای کالس آتش گیری 

9

ایجاد راه حل های دائمی

مشخصات

کاربردها

4102 DIN بر اساس استاندارد B2 دارای کالس آتش گیری
  چسبندگی بسیار خوب به بیشتر مواد ساختمانی 

  فاقد گازهای مضر برای الیه ازون
  قابلیت رنگ آمیزی، تراشیدن و بریدن را دارد.

  نصب و عایق کاری فریم های در و پنجره
 پر کردن و درزگیری شکاف ها، اتصاالت و حفره ها 

  پر کردن منافذ دیوارها 
  عایق کاری خروجی کابل های برق و لوله های آب

ویژگی های فنی

کالس آتشگیری فوم خشک شده

وزن مخصوص
سیستم خشک شدن

3± 19 )کیلوگرم بر سانتی متر مکعب(3± 22 )کیلوگرم بر سانتی متر مکعب(
در مجاورت رطوبتدر مجاورت رطوبت

45- 20 دقیقه45- 20 دقیقهزمان برش  ) عرض 1 سانتی متر(

رنگ فوم

دمای کاربری

نارنجی

5+ تا 30+ )درجه سانتیگراد(

نارنجی

5+ تا 30+ )درجه سانتیگراد(

افزایش حجم
کاهش حجم پس از خشک شدن

 %200-250
%0%0
B2B2

2 ± 6 دقیقه2 ± 6 دقیقهزمان الیه بستن اولیه ) عرض 1 سانتی متر(

زمان خشک شدن

مقاومت حرارتی

24 ساعت

40- تا 90+ )درجه سانتیگراد(

24 ساعت

40- تا 90+ )درجه سانتیگراد(

بازدهی

دمای قوطی

45- 30 لیتر

5+ تا 30+ )درجه سانتیگراد(

55- 45 لیتر

5+ تا 30+ )درجه سانتیگراد(

900 گرم± %2

900 گرم± %2

چهار فصل

چهار فصل

12

12

وزن/حجم

وزن/حجم

رنگ/ نوع

رنگ/ نوع

بسته بندی   

بسته بندی   

840

840

840P

840P
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محصوالت عمومی
مونتاژ پلی اورتان 610

چسب چوب کشتی
C900 چسب کاشت بولت پلی استر
C920 چسب کاشت بولت اپوکسی

PUR چسب کاشت بولت
چسب صنعتی همه کاره 202

چسب قطره ای 702
چسب قطره ای 303

چسب پی وی سی
چسب سنگ

WA500 چسب کاغذ دیواری

AKFIX  610

AKFIX  PA360

AKFIX  C900

AKFIX  C920

AKFIX  C950

AKFIX 202

AKFIX  702

AKFIX  303

AKFIX  R306

AKFIX  G400

AKFIX WA500
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محصوالت عمومی

پی وی سی

ام دی اف

سرامیک و شیشه گرانیت مرمر

بتنفلزچوب

مونتــاژ پلــی اورتــان 610 یــک چســب 
تــک جزئــی، بــر پایه پلــی اورتــان بوده 
و ســریع خشــک می گــردد. اســتحکام 
بســیار باالیــی دارد و تقریبــا بــرای 
چســباندن تمامــی مــواد ســاختمانی 

اســتفاده می شــود.

اتصال مواد مختلف 
ساختمانی مانند:
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ایجاد راه حل های دائمی

مشخصات

کاربردها

ــه  ــرای فشــردن دو ســطح ب ــان کمــی ب   ســریع خشــک مــی شــود، زم
ــاز دارد.  ــر نی یکدیگ

  شفاف. قدرت اتصال باال روی سطوح 
ــرای اتصــاالت عمــودی    تیکســوتروپیک بــوده، چکــه نمــی کنــد و ب

مناســب مــی باشــد. 
  مقرون به صرفه و ویژگی های پر کنندگی خوبی دارد. 

 مناسب برای استفاده در ساختمان 
ــل و  ــا متخلخ ــل ب ــطوح متخلخ ــن س ــوی بی ــال ق ــه اتص ــرایطی ک  درش
همچنیــن ســطوح متخلخــل بــا غیــر متخلخــل نیــاز اســت بــه کار مــی رود. 
ــوب، ام دی اف،  ــد: چ ــاختمانی مانن ــف س ــواد مختل ــال م ــرای اتص  ب

ویژگی های فنی

بعد از 15 دقیقه

دانسیته
مواد تشکیل دهنده

0/03± 1/13 )گرم بر میلی لیتر(
 پلیمر پلی اورتان

تیکسوتروپیکویسکوزیته

20- 15 دقیقهزمان فشار

دمای کاربری
حداکثر مقاومت برشی

5+ تا 35+ )درجه سانتیگراد( 
چوب راش به راش

<50 کیلوگرم بر سانتی متر مربع

 10- 5 دقیقه )در دمای 23 درجه و رطوبت نسبی 50%(زمان الیه بستن اولی

کاهش حجم

بعد از 24 ساعت

ندارد

<80 کیلوگرم بر سانتی متر مربع

20-  تا 70+ )درجه سانتیگراد(مقاومت حرارتی

310 میلی لیتر
50 میلی لیتر

شفاف/ کارتریج
شفاف/ تیوب آلومینیومی

24
30

بسته بندیرنگ/ نوعوزن/حجم   

 D4 گیــری  آتــش  کالس  دارای   DIN EN  204 اســتاندارد  طبــق    
باشــد.  می 

ــواد  ــت و م ــی، رطوب ــرایط آب و هوای ــر ش ــان؛ در براب ــری آس   کارب
ــد.  ــی باش ــاوم م ــیمیایی مق ش

  بدون بو  وبدون کاهش حجم 
   روی سطوح نمناک نیز قابل استفاده است.

بتــن، فلــز، پلــی اســتایرن و فــوم پلــی اورتــان، ســنگ مرمــر، گرانیــت، 
ــرد. ــی گی ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــرامیک و ... م س
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محصوالت عمومی

چسب چوب مارین )کشتی(
ــا رطوبــت هــوا  ــان کــه ب ــر پایــه پلــی اورت چســبی ب

خشــک می شــود.
 DIN EN 204 محصول ضـدآب، مطابق اســتاندارد
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ایجاد راه حل های دائمی

مشخصات

کاربردها

   کاربری آسان و ویسکوزیته پایین.
   قدرت چسبندگی باال.

  مقاومت در برابر آب و دمای باال.
   مقاوم در برابر رطوبت و مواد شیمیایی.

   تعمیر و چسباندن قطعات چوبی به سایر سطوح متخلخل و غیر متخلخل چوبی، فلزی، بتنی، فوم پلی استایرن و ... تولید کشتی و مبلمان. 
   قابل استفاده در تمامی اتصاالتی که نیاز به مقاومت در برابر آب دارند.

ویژگی های فنی

مقاومت حرارتی

رنگ
مواد تشکیل دهنده

قهوه ای روشن
 پلیمر پلی اورتان

0/05± 1/10 )گرم بر میلی لیتر(دانسیته

50- 25 دقیقه )در دمای 23 درجه و رطوبت نسبی 50 %(زمان الیه بستن اولیه

زمان بهم فشردگی
مقاومت به آب

حداقل 2 ساعت 
عالی

30-  تا 100+ )درجه سانتیگراد(

در مجاورت رطوبتسیستم خشک شدن

ویسکوزیته

دمای کاربری

15000- 5000 سانتی پواز

5+ تا 35+ )درجه سانتیگراد(

تقریبا 150 میلی لیتر در متر مربعمیزان مصرف

وزن ناخالص 650 گرم± %2

6 کیلوگرم
560 گرم

10 کیلوگرم

قهوه ای روشن

قهوه ای روشن
قهوه ای روشن

قهوه ای روشن

12

1
12

1

بسته بندیرنگ/ نوعوزن/حجم   

ایجاد راه حل های دائمی
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محصوالت عمومی

چسب کاشت 
میلگرد
 پلی استر

در  کاربــری  بــرای  مناســب 
و  آجــر  ســنگ،  بتــن،  ســطوح 
ســاختمانی. محصــوالت  دیگــر 

17



ایجاد راه حل های دائمی

مشخصات

کاربردها

  مناسب برای ساختار های سخت و اسفنجی
    نسبت ترکیب رزین و هاردنر 10 به 1 

  به راحتی خارج شده و تزریق می گردد. 
  دارای خاصیت تیکسوتروپ )روان نیرو( که می توان در حالت افقی و عمودی از آن استفاده کرد.  

  سریع خشک می شود.

  بارگزاری کم و  متوسط را در ساختار ها تحمل می کند. 
  نصب:  دروازه ها، نرده ها، پرده های کرکره ای اتوماتیک، قاب شیشه، آنتن، کنسول، نرده های بالکن، ماشین آالت و ... .

ویژگی های فنی

رنگ
مواد تشکیل دهنده

طوسی روشن ) جزء A: بژ/ جزء B: مشکی(
پلی استر اشباع نشده

60 نیوتن بر میلی متر مربع ) بعد از 24 ساعت(مقاومت فشاری

24 نیوتن بر میلی متر مربع ) بعد از 7 روز(استحکام خمشی 

1/70 )گرم بر سانتی متر مکعب(دانسیته

11 نیوتن بر میلی متر مربع ) بعد از 24 ساعت(استحکام کششی

345 میلی لیتر
300 میلی لیتر

پلی استر
پلی استر

12
12

بسته بندیرنگ/ نوعوزن/حجم   

17

ایجاد راه حل های دائمی
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محصوالت عمومی

چسب کاشت میلگرد اپوکسی
چسبی بسیار قوی بر پایه رزین اپوکسی

مناسب برای انواع سطوح سخت واسفنجی با زمان خشک شدن کوتاه. 
قابلیت استفاده راحت در فضا های بسته و داخل ساختمان به دلیل 

بوی کم. چسبندگی عالی



ایجاد راه حل های دائمی

مشخصات

کاربردها

    بدون استایرن، بوی بسیار کم 
    به راحتی خارج شده و تزریق می گردد. 

    دارای خاصیت تیکسوتروپ )روان نیرو(،که می توان در حالت افقی و عمودی  از آن استفاده کرد.
    مناسب برای انواع سطوح سخت و اسفنجی

    نسبت ترکیب 10 به 1 می باشد. 
    مناسب برای حفره های خشک، مرطوب و پر از آب.

  تحمل فشار باال.
  نصب و تثبیت: دروازه ها، نرده ها، پرده های کرکره ای اتوماتیک، قاب شیشه، آنتن، کنسول، نرده های بالکن، ماشین آالت و ... .

ویژگی های فنی

رنگ
مواد تشکیل دهنده

طوسی روشن ) جزء A: بژ/ جزء B: مشکی(
رزین اکریالت اپوکسی

75 نیوتن بر میلی متر مربع ) بعد از 24 ساعت(مقاومت فشاری

28/3 نیوتن بر میلی متر مربع ) بعد از 7 روز(استحکام خمشی 

1/70 )گرم بر سانتی متر مکعب(دانسیته

11/5 نیوتن بر میلی متر مربع ) بعد از 24 ساعت(استحکام کششی

12طوسی روشن ) جزء A: بژ/ جزء B: مشکی(345 میلی لیتر

بسته بندیرنگ/ نوعوزن/حجم   
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ایجاد راه حل های دائمی



20

محصوالت عمومی

با نسبت ترکیب 1 به 1 پلی اورتانی و اپوکسی 
بسیار مناسب و مقاوم در شرایط زمین لرزه. 

تحمل بارگذاری بسیار باال.

  PUR  چسب کاشت میلگرد
چسب بسیار قوی برای کاشت 

انواع میلگرد و بولت

 



ایجاد راه حل های دائمی

مشخصات

کاربردها

   قابل استفاده روی سطوح مرطوب
   بدون استایرن، بوی بسیار کم. 

   دارای خاصیت تیکسوتروپی بوده که در حالت های افقی و عمودی به کار می رود.
   تحمل بارگذاری بسیار باال دارد.

    قدرت تحمل قطعات سنگین ساختمانی در سنگ و بتن.
    اتصال میلگردها، رول بولت ها، پروفیل ها و ... . تعمیر فوالد ساختمانی، اجزاء نمای ساختمانی، گارد ریل ها و ... .

ویژگی های فنی

رنگ
مواد تشکیل دهنده

طوسی روشن ) جزء A: سفید / جزء B: مشکی(
اپوکسی/ سیستم آمین آلیفاتیک

75 نیوتن بر میلی متر مربع ) بعد از 24 ساعت(مقاومت فشاری

45 نیوتن بر میلی متر مربع ) بعد از 7 روز(استحکام خمشی

1/50 )گرم بر سانتی متر مکعب(دانسیته

18 نیوتن بر میلی متر مربع ) بعد از 24 ساعت(استحکام کششی

12تزریق با نسبت 1 به 4001 میلی لیتر 

بسته بندیرنگ/ نوعوزن/حجم   

Solid 
Application

Hollow 
Application

1 a

a

b

b

c

c

d

d2
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ایجاد راه حل های دائمی
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محصوالت عمومی

چسب
 صنعتی همه کاره

بدون تولوئن

خشک شدن سریع ،
چسبندگی بسیار قوی،  چسب همه کاره آک فیکس 202  حاوی حالل آلی و 

الستیک سنتزی می باشد که بر پایه رزین مقاوم به حرارت است.
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ایجاد راه حل های دائمی

مشخصات

کاربردها

   خاصیت تیکسوتروپ)روان نیرو( مناسب آن، موجب بازدهی عالی چسبندگی می شود. 
   اتصال محکم و مقاومت باال به کشش روی اکثر مواد 

   ساخته شده با فرمول ویژه بدون حالل های زیان آور

    برای کاربری های تخصصی و صنعتی استفاده می شود. 
    مصارف دستی و خانگی) پاشنه و کفه ی کفش، لبه های دکوری چوب و ...(

   چسباندن چوب پنبه، چوب، فرش، شیشه، روکش) فرمیکا(، مالمین، پارچه، چرم و ... 

ویژگی های فنی

مکانیسم خشک شدن
مواد تشکیل دهنده

خشک کردن فیزیکی
الستیک کلروپرن

0/812- 0/808 )گرم بر سانتی متر مکعب(دانسیته

مقاومت حرارتی
دمای کاربری

20-  تا 90+ )درجه سانتیگراد(

30- 20 دقیقهزمان الیه بستن اولیه

1750- 1400 سانتی پوازویسکوزیته

5+  تا 35+ )درجه سانتیگراد(

50 میلی لیتر
500 گرم ± %2
750 میلی لیتر

3 لیتر/ 2 کیلوگرم
5 لیتر/ 3/5 کیلوگرم
10 لیتر/ 8 کیلوگرم

17 لیتر/ 15 کیلوگرم

زرد
زرد
زرد
زرد

240
24
24
1
1
1
1

بسته بندیرنگ/ نوعوزن/حجم   
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محصوالت عمومی

ویسکوزیته بسیار پایین بر پایه سیانواکریالت 
بــه خشــک شــدن ســریع  نیــاز  در مــواردی کــه 
می باشــد و یــا محل هایــی کــه دسترســی بــه آن هــا 

ســخت می باشــد کارایــی بســیار عالــی دارد.

چسب
 قطره ای

)چسب فوری(
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ایجاد راه حل های دائمی

مشخصات

کاربردها

   چسبندگی سریع؛ قدرت اتصال بسیار باال بعد از چند ثانیه

    مناسب برای شیشه، الستیک، فلزات، سرامیک و بسیاری از پالستیک ها

ویژگی های فنی

شکل ظاهری
مواد تشکیل دهنده

ژل مایع
اتیل سیانواکریالت

5+  تا 35+ )درجه سانتیگراد(دمای کاربری

نقطه اشتعال
ویسکوزیته

<80 درجه سانتیگراد

شفافرنگ

0/01± 1/05)گرم بر سانتی متر مکعب(دانسیته

5-2  سانتی پواز

500 / 50شفاف20 گرم

بسته بندیرنگ/ نوعوزن/حجم   
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محصوالت عمومی

جا
همیشه و همه 
شما را نجات می دهد

بعد از چند ثانیه

 قابل استفاده برای: شیشه، الستیک، چوب، فلز، چوب پنبه، بسیاری از مواد مصنوعی، انواع پالستیک، چسب 
قطره ای آک فیکس 303، بر پایه سیانواکریالت می باشد که ویسکوزیته پایینی دارد و سریع می چسبد
. در مواردی که نیاز به نفوذ و خشک شدن سریع می باشد، استفاده از این چسب بسیار مفید است

شیشه
 الستیک

چوب فلز

اتصال
 

 و قوی
سریــــع



جا
همیشه و همه 
شما را نجات می دهد
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ایجاد راه حل های دائمی

مشخصات

کاربردها

   چسبندگی سریع. قدرت اتصال بسیار باال بعد از چند ثانیه

    مناسب برای شیشه، الستیک، فلزات، سرامیک و بسیاری از پالستیک ها

ویژگی های فنی

شکل ظاهری
مواد تشکیل دهنده

ژل مایع
اتیل سیانواکریلیت

5+  تا 35+ )درجه سانتیگراد(دمای کاربری

نقطه اشتعال
ویسکوزیته

<81 درجه سانتیگراد

شفافرنگ

0/01± 1/05)گرم بر سانتی متر مکعب(دانسیته

80- 40  سانتی پواز در 25 درجه سانتیگراد

288 / 12شفاف3 گرم

بسته بندیرنگ/ نوعوزن/حجم   
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محصوالت عمومی

چسب 
پی وی سی

چسب مخصوص 
لوله های پی وی سی 

سخت و اتصاالت . 
مناسب برای سیستم های 

بدون فشار مانند ورق های 
.ABS و  PVC



29

ایجاد راه حل های دائمی

مشخصات

کاربردها

    میــزان بــاالی رزیــن موجــود در چســب ســبب مــی شــود تــا خاصیــت 
پرکنندگــی خوبــی بــرای شــکاف هــای قطــری فراهم شــود.

    داری قوام عالی ژل و سیال شدگی بسیار مناسب 
   دارای شاخص باالی تیکسوتروپی که مانع ریزش در هنگام استفاده در 

تا  جانبی  لوازم  و   U-PVC های  لوله  چسباندن  برای  ویژه  طور  به      
فشار16بار استفاده می شود. 

مورد  جانبی  لوازم  و  لوله ها  چسباندن  لوله کشی،  سیستم های  برای     

ویژگی های فنی

ویسکوزیته
مواد تشکیل دهنده

تقریبا 9.000 سانتی پوآز
رزین پی وی سی پلیمر ، حالل های آلی و عامل تیکسوتروپیک

تقریبا gr/ml 0/9دانسیته نسبی

زمان باز )23 درجه سانتیگراد(
حداکثر میزان پرکنندگی 

زمان بارگذاری لوله
مقاومت برشی
مقاومت برشی

مقاومت فشاری )در40 درجه سانتیگراد(

حداکثر 2 دقیقه

24 ساعت ) در شرایط نرمال(
<MPa 0/4)1 ساعت زمان خشک شدن(

<MPa 1/5)24 ساعت زمان خشک شدن(

20/8 Bar

تقریبا 20% میزان رزین جامد

قابلیت اشتعال

مقاومت فشاری )در 20 درجه سانتیگراد(

دمای کاربری
مقاومت دمایی

مشتعل شونده

51/2 Bar

5- تا 30+ )درجه سانتیگراد(
5- تا 35+ )درجه سانتیگراد(

0/6 میلی متر

وزن خالص 5گرم± %2

2%±125  میلی لیتر
میلی لیتر  250±%2
2%±500 میلی لیتر

2%±1000 میلی لیتر

 بی رنگ
 بی رنگ
 بی رنگ
 بی رنگ

25

36
24
12
12

وزن/حجم

وزن/حجم

رنگ/ نوع

رنگ/ نوع

بسته بندی   

بسته بندی   

سطح عمودی می شود. 
    به دلیل ترکیبات به کار رفته مانند یک سیستم جوش شیمیایی واقعی 

برای PVC  عمل می کند.
   اتصاالت چسبانده شده مقاومت بسیار عالی و ماندگاری باالیی دارند.

استفاده در سیستم فاضالب
    سیستم های لوله کشی پالستیکی U-PVC، C-PVC و ABS  و جهت 

تخلیه خاک و زباله) در دماهای پایین و باال(

چسب PVC تیوپی

چسب PVC قوطی ای فرچه دار
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محصوالت عمومی

چسب سنگ
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ایجاد راه حل های دائمی

مشخصات

کاربردها

    مناسب برای استفاده در سطوح عمودی 
    مقاوم در برابر محلول های قلیایی و اسیدی رقیق 

   چسب بعد از خشک شدن دارای مقاومت دمایی بین 10- تا 100+ درجه سانتیگراد می باشد. 
   سطوح چسبانده شده بعد از 2 ساعت قابل استفاده هستند. 

   بدون تغییر رنگ، ترک خوردگی و یا کاهش حجم در مدت سخت شدن

    مناسب برای چسباندن سنگ های طبیعی مثل سنگ مرمر، تراورتن و... چسباندن سطوح بتنی، گرانیتی و چوبی

ویژگی های فنی

نسبت ترکیب
رنگ

100 گرم چسب 2-3 گرم هاردنر
 )B( سفید )جزءA بژ)جزء

5- )درجه سانتیگراد(حداقل دمای کاربری

زمان سخت شدن 
حداکثر نیرو )کیلوگرم نیرو(

)∆/mm(حداکثر کشیدگی
مقاومت کششی )کیلوگرم نیرو(

600-750
2/4-2/8
حدود 740

3-2 دقیقه )در دمای 23 درجه و رطوبت نسبی 50 %(زمان باز

وزن مخصوص

کشیدگی در نقطه پارگی

0/03± 1/85 )گرم بر سانتی تر مکعب در دمای 20 درجه سانتیگراد(

%5

3-1 ساعت

250 گرم
500 گرم

1000 گرم
1200 گرم

24
12
12
12

بسته بندیرنگ/ نوعوزن/حجم   
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محصوالت عمومی

چسب کاغذ دیواری
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ایجاد راه حل های دائمی

مشخصات

کاربردها

    کاربری آسان؛ به سرعت در آب حل شده و در نتیجه ویسکوزیته آن به خوبی باال می رود. 
    در عرض 5 دقیقه بدون گلوله شدن آماده می شود. 

   زمان باز کافی در اختیار کاربر قرار می دهد. 
    به راحتی در آب حل می شود.

    می توان با اسفنج و آب آن را تمیز کرد.

   برای چسباندن انواع پوشش های دیواری شامل: پشت کاغذی ،بافت دار، وینیلی، نقش برجسته و ... مناسب می باشد.

ویژگی های فنی

شکل ظاهری
مواد تشکیل دهنده

پودری
نشاسته

حداقل 7000 سانتی پوازویسکوزیته 
سفیدرنگ

400- 250 گرم بر لیتردانسیته

250 گرم
25 کیلوگرم

سفید
سفید

50
1

بسته بندیرنگ/ نوعوزن/حجم   
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درزگیــــرها
36
38
40
42
44
46
48
50
52

چسب درزگیر پلی اورتان ساختمانی
سیلیکون آیینه
سیلیکون خنثی

سیلیکون بهداشتی حمام، آشپزخانه
سیلیکون حمام، آشپزخانه، کابین دوش

سیلیکون آکواریوم
سیلیکون جهانی

درزگیر سیلیکونی

درزگیر اکریلیک

AKFIX  P635

AKFIX  900N

AKFIX  905N

AKFIX  100S

AKFIX  100D

AKFIX  100AQ

AKFIX  100E

AKFIX  AS606

AKFIX AC605





36

درزگیرها

تک جزئی 
خشک شدن درمجاورت رطوبت هوا، 
دارای چسبندگی عالی به انواع مواد 

ساختمانی مانند مواد بر پایه بتن، 
آجر، سرامیک، چوب، صفحات آهنی 

رنگ شده و گالوانیزه و انواع مختلف 
پالستیک ها

چسب درزگیر پلی اورتان ساختمانی
درزگیر پلی اورتانی با مدول متوسط

ساختمانی قابل رنگ آمیز ی
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ایجاد راه حل های دائمی

مشخصات

کاربردها

    خاصیت االستیک خود را حفظ می کند. 
    شکم دهی ندارد و چکه نمی کند. 

    ســطح روی آن بعــد از خشــک شــدن چســبنده نیســت و آلودگــی را 
ــه خــود نمی گیــرد.  ب

    بدون کاهش حجم، با قابلیت ماندگاری باال
    با استفاده از گان به راحتی تزریق می شود.

ساختمانی،  مختلف  مصالح  میان  انبساطی  درزهای  برای  مناسب    
اتصاالت متحرک و درزهای اتصالی کف ساختمان 

    جهت مصارف داخل و خارج ساختمان، پیاده رو ها و مکان های پر 
رفت و آمد

ویژگی های فنی

حالت ظاهری

بازگشت االستیک

مواد تشکیل دهنده

shore A سختی

قبل از خشک شدن:

تیکسوتروپیک)روان نیرو(

)ISO 7389(% 70≥

پلی اورتان

)ISO 868( 40-35 بعد از 28 روز

دانسیته

مدول

1/25- 1/20 )گرم بر میلی لیتر(

)ISO 8339( )0/60 نیوتن بر میلی متر مربع )در دمای 20- درجه سانتیگراد ≤

زمان الیه بستن اولیه

استحکام کششی

سرعت خشک شدن
شکم دهی

مقاومت حرارتی
دمای کاربری

70- 30 دقیقه )در دمای 23 درجه و رطوبت نسبی 50 %(

)ISO 37(  )2- 1/5)نیوتن بر میلی متر مربع

)ISO 7390( ندارد
40- تا 90+ )درجه سانتیگراد(

5+ تا 40+ )درجه سانتیگراد(

سیستم عملکرد

مدول

در مجاورت رطوبت خشک می شود.

)ISO 8339( )0/35-0/40 نیوتن بر میلی متر مربع )در دمای 23 درجه سانتیگراد

ظاهر/ رنگ

کش آمدگی درنقطه پارگی

بعد از خشک شدن:

خمیری، سفید، مشکی و طوسی

)ISO 37(% 600≥

حداقل 2/5 میلی متر در 24 ساعت )در دمای 23 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی50 %(

310 میلی لیتر
310 میلی لیتر
310 میلی لیتر
600 میلی لیتر
600 میلی لیتر
600 میلی لیتر
600 میلی لیتر
600 میلی لیتر
600 میلی لیتر

سفید
مشکی
طوسی

سفید/سوسیسی
مشکی/سوسیسی

طوسی/ سوسیسی
سفید/سوسیسی

مشکی/سوسیسی
طوسی/ سوسیسی

12
12
12
12
12
12
12
12
12

بسته بندیرنگ/ نوعوزن/حجم   

    بعد از خشک شدن قابل رنگ آمیزی است.
    در هنگام خشک شدن حباب ایجاد نمی کند.

ــا اســتاندارد BS  6920 مطابقــت  ــا 25% دارد. ب     قابلیــت ارتجاعــی ت
دارد. 

    برای استفاده در سیستم های آب آشامیدنی مناسب است.  

    اتصاالت بین مصالح ساختمانی پیش ساخته 
راه آب ها،  و  ناودان  هوا،  تهویه  داکت های  و چسباندن  درزگیری      

فواره ها و ...
    کاربرد در اتصاالت انبساطی بین پنل های بتنی پیش ساخته
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درزگیرها

سیلیکون آیینه
100%سیلیکون

سیلیکونN 900 درزگیر سیلیکونی 
خنثی است که به طور ویژه برای 

اتصال آیینه ها طراحی شده است.
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ایجاد راه حل های دائمی

مشخصات

کاربردها

    خورندگی در آئینه ایجاد نمی کند. 
    تک جزئی

    در مجاورت رطوبت خشک می شود. 
    مقاومت دمایی باال )60- تا 180+( 

   چسباندن آیینه ها و امور شیشه بری 
   برای درزگیری در جاهایی که بوی کم نیاز است.

ویژگی های فنی

دانسیته
سیستم عملکرد

0/03± 1/02 )گرم بر میلی لیتر(
اکسیم

≤1 )نیوتن بر میلی متر مربع( )در دمای 23 درجه و رطوبت نسبی50 %(استحکام کششی

زمان الیه بستن اولیه
کش آمدگی درنقطه پارگی

شکم دهی 

دمای کاربری

20- 5 دقیقه )در دمای 23 درجه و رطوبت نسبی 50 %(

shore A 25 - 17 ) بعد از 28 روز( سختی

حداقل 2/5 میلی متر در 24 ساعت )در دمای 23 درجه و رطوبت نسبی  50 %(سرعت خشک شدن

%400 ≥

0 میلی متر

5+ تا 40+ )درجه سانتیگراد(

تقریبا %100

60-  تا 180+ )درجه سانتیگراد(

24شفاف310 میلی لیتر

بسته بندیرنگ/ نوعوزن/حجم   

بازگشت االستیک

مقاومت حرارتی

    سریع خشک می شود؛ بسیار االستیک می باشد. 
    100% سیلیکون. بدون حالل 

    بوی بسیار کم
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درزگیرها

درزگیر سیلیکونی که برای پر کردن و درزگیری قسمت 
های مختلف ساختمان طراحی شده است

 خاصیت چسبندگی عالی به مواد ساختمانی همراه با 
خاصیت غیر خورندگی و بی بو بودن را دارا است. مقاومت 

UVباال در برابر نور

سیلیکون خنثی )ساختمانی(

100%سیلیکون
بدون خورندگی



41

ایجاد راه حل های دائمی

مشخصات

کاربردها

    تک جزئی. در حضور رطوبت خشک می شود.
    چســبندگی عالــی بــه اکثــر ســطوح متخلخــل و غیــر متخلخــل بــدون 

نیــاز بــه پرایمــر
    باعــث خورندگــی مــواد ســاختمانی نمــی شــود و بــا آن هــا واکنــش 

نمــی دهــد. 

   درزگیری اتصاالت در صنعت ساختمان ) آجر، دیوار، بتن، PVC، چوب، شیشه و ...( 
   درز گیری منافذ عبور هوا.  نصب در و پنجره ها. امور شیشه بری. درزگیری های آشپزخانه و حمام

ویژگی های فنی

دانسیته
سیستم عملکرد

شفاف و آلومینیوم : 0/03± 1/02 )گرم بر میلی لیتر(
اکسیم

shore A شفاف و آلومینیوم: 25 - 17 ) بعد از 28 روز( سختی

استحکام کششی
سرعت خشک شدن

کش آمدگی درنقطه پارگی

بازگشت االستیک

مقاومت حرارتی

≥0/4 )نیوتن بر میلی متر مربع( )در دمای 23 درجه و رطوبت نسبی 50 %(

 0/03± 1/02 )گرم بر میلی لیتر(رنگ های دیگر :

32 - 22 ) بعد از 28 روز(رنگ های دیگر: 

حداقل 2/5 میلی متر در 24 ساعت )در دمای 23 درجه و رطوبت نسبی 50 %(

شفاف و آلومینیوم : ≤ 400 %

تقریبا %100

60-  تا 180+ )درجه سانتیگراد(

20- 5 دقیقه )در دمای 23 درجه و رطوبت نسبی 50 %(

% 350 ≥ 

0 میلی متر

310 میلی لیتر
310 میلی لیتر
310 میلی لیتر
310 میلی لیتر
310 میلی لیتر
310 میلی لیتر

شفاف
سفید

مشکی
طوسی
قهوه ای

آلومینیوم

24
24
24
24
24
24

بسته بندیرنگ/ نوعوزن/حجم   

زمان الیه بستن اولیه

رنگ های دیگر :

شکم دهی

    مقــاوم بــه شــرایط آب و هوایــی، نــور خورشــید، بــرف، بــاران و ازن 
در محــدوده دمایــی 60- تــا 180+ درجــه ســانتیگراد

    سریع خشک می شود. مدول پایین 
    االستیسیته باال، صد در صد سیلیکون 

UV بدون حالل، بوی کم، مقاومت باال به اشعه    
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درزگیرها

100%سیلیکون
سیلیکون بهداشتی حمام، آشپزخانه

درزگیر سیلیکون بهداشتی مخصوص  استفاده 
در محیط های مرطوب مانند: آشپزخانه و حمام

مناسب  برای درزگیری مکان هایی که مقاومت 
در برابر کپک و قارچ مورد نیاز است.
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ایجاد راه حل های دائمی

مشخصات

کاربردها

    خشک شدن سریع
    چسبندگی عالی به اکثر سطوح غیر متخلخل 

    بدون کاهش حجم 
    100%سیلیکون

    حتــی در محیــط هــای گرمــی کــه بــرای مــدت طوالنــی در معــرض 
رطوبــت هســتند نســبت بــه کپــک مقــاوم مــی باشــند. 

    همیشه به صورت االستیک باقی می ماند.

   درزگیری اطراف وان، کابین های دوش و ظرفشویی ها 
   اتصاالت ساختمانی در محیط های مرطوب

   درزگیری ها در آشپزخانه، درزگیری در سیستم های تهویه 

ویژگی های فنی

دانسیته
سیستم عملکرد

0/03± 1/02 )گرم بر میلی لیتر(
استوکسی

≤ 1 )نیوتن بر میلی متر مربع( )در دمای 23 درجه و رطوبت نسبی 50 %(استحکام کششی

زمان الیه بستن اولیه
کش آمدگی درنقطه پارگی

شکم دهی

دمای کاربری

20- 5 دقیقه )در دمای 23 درجه و رطوبت نسبی 50 %(

shore A 30 - 24 ) بعد از 28 روز( سختی

حداقل 3 میلی متر در 24 ساعت )در دمای 23 درجه و رطوبت نسبی50 %(سرعت خشک شدن

%250 ≥

0 میلی متر

5+ تا 40+ )درجه سانتیگراد(

تقریبا %100

60-  تا 180+ )درجه سانتیگراد(

310 میلی لیتر
310 میلی لیتر
310 میلی لیتر
310 میلی لیتر
310 میلی لیتر
280 میلی لیتر
280 میلی لیتر

شفاف
سفید

مشکی
قهوه ای
طوسی
سفید
شفاف

24
24
24
24
24
24
24

بسته بندیرنگ/ نوعوزن/حجم   

بازگشت االستیک

مقاومت حرارتی

    سیستم خشک شدن آن بر پایه استوکسی می باشد.
    نســبت بــه گذشــت زمــان، تــرک خوردگــی و تغییــر رنــگ مقــاوم 

اســت. 
    مقاوم به شوینده ها، تمیز کننده ها و مواد شیمیایی 

    تک جزئی
    خشک شدن در مجاورت رطوبت هوا 

   درزگیری سردخانه ها و کانتینر ها، درزگیری وسایل فنی بهداشتی و 
لوازم آشپزخانه
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درزگیرها

100%سیلیکون

سیلیکون حمام 
آشپزخانه، کابین دوش
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ایجاد راه حل های دائمی

مشخصات

کاربردها

    100%سیلیکون، بدون حالل
    بسیار سریع خشک می شود، کاهش حجم ندارد. 

    شفاف و تمیز باقی می ماند، مقاومت عالی به قارچ و کپک دارد.
    ماندگاری طوالنی و مقاومت در برابر حرارت زیاد

    ترک بر نمی دارد و تغییر رنگ نمی دهد. 
    مقاوم در برابر مواد شوینده و پاک کننده 

   امور شیشه بری و اتصاالت در تولید کابین های دوش 
   پر کردن درز های بین کاشی ها، وان و کابین دوش در هنگام ساخت 

   پر کردن درز های بین وان های حمام و کاشی ها بعد از تولید 
   عایق کردن  ظرفشویی ها

ویژگی های فنی

دانسیته
سیستم عملکرد

0/03± 1/02 )گرم بر میلی لیتر(
استوکسی

≤ 1 )نیوتن بر میلی متر مربع( )در دمای 23 درجه و رطوبت نسبی 50%(استحکام کششی

زمان الیه بستن اولیه
کش آمدگی درنقطه پارگی

شکم دهی

دمای کاربری

20- 5 دقیقه )در دمای 23 درجه و رطوبت نسبی  %50(

shore A 30 - 24 ) بعد از 28 روز( سختی

حداقل 3 میلی متر در 24 ساعت )در دمای 23 درجه و رطوبت نسبی 50%(سرعت خشک شدن

%250 ≥

0 میلی متر

5+ تا 40+ )درجه سانتیگراد(

تقریبا %100

60-  تا 180+  )درجه سانتیگراد(

310 میلی لیتر
310 میلی لیتر

شفاف
سفید

24
24

بسته بندیرنگ/ نوعوزن/حجم   

بازگشت االستیک

مقاومت حرارتی
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درزگیرها

سیلیکون آکواریوم

100%سیلیکون
درزگیر غیر سمی سیلیکون بدون 

حالل برای استفاده درساخت 
آکواریوم و شیشه کاری.

غیر سمی 
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ایجاد راه حل های دائمی

مشخصات

کاربردها

    100%سیلیکون، ایجاد اتصال مستحکم ومقاومت فیزیکی بسیار خوب. 
    سریع خشک می شود. سمی نیست و برای ماهی مضر نمی باشد.

    تک جزئی. در مجاورت رطوبت هوا خشک می شود. 
    در دماهای باال و پایین انعطاف پذیری خود را حفظ می کند.
    ترک نمی خورد، تغییر رنگ نمی دهد و کاهش حجم ندارد. 

    به بسیاری از مواد شیمیایی مقاوم است. 
UV مقاوم به اشعه    

   اتصال، درزگیری و تعمیرات آکواریوم

ویژگی های فنی

دانسیته
سیستم عملکرد

0/03± 1/02 )گرم بر میلی لیتر(
استوکسی

≤ 1 )نیوتن بر میلی متر مربع( )در دمای 23 درجه و رطوبت نسبی  50%(استحکام کششی

سرعت خشک شدن
کش آمدگی درنقطه پارگی

شکم دهی

دمای کاربری

حداقل 3 میلی متر در 24 ساعت )در دمای 23 درجه و رطوبت نسبی %50(

shore A 30 - 24 ) بعد از 28 روز( سختی

20- 5 دقیقه )در دمای 23 درجه و رطوبت نسبی 50%(زمان الیه بستن اولیه

% 250 ≥

0 میلی متر

5+ تا 40+ )درجه سانتیگراد(

تقریبا %100

60-  تا 180+ )درجه سانتیگراد(

310 میلی لیتر
310 میلی لیتر

شفاف
مشکی

24
24

بسته بندیرنگ/ نوعوزن/حجم   

بازگشت االستیک

مقاومت حرارتی
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درزگیرها

درزگیر سیلیکون تک جزئی برای 
درزگیری و امور شیشه بری

چسبندگی قوی دارد و برای استفاده 
روی مواد ساختمانی غیر متخلخل 

مناسب می باشد.

سیلیکون جهانی
خشک شدن اسیدی
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ایجاد راه حل های دائمی

مشخصات

کاربردها

    بعد از خشک شدن االستیک باقی می ماند. 
    سیستم خشک شدن استوکسی دارد. 

    چسبندگی بسیار خوب به سطوح غیر متخلخل 
    مقاوم به فرسایش، ترک خوردگی و تغییر رنگ 

    در برابر بسیاری از مواد شیمیایی، تمیز کننده ها و شوینده ها مقاوم است. 
    قابلیت کاربرد در تمام فصول 

    هنگام خشک شدن بوی اسیدی معمولی دارد.

    هرگونه درزگیری و امور شیشه بری
    درزگیری دور درب و پنجره 

ویژگی های فنی

دانسیته
سیستم خشک شدن

0/98- 0/96 )گرم بر میلی لیتر(
استوکسی

20- 8 دقیقه )در دمای 23 درجه و رطوبت نسبی 50%(زمان الیه بستن اولیه

استحکام کششی
کش آمدگی درنقطه پارگی

مقاومت حرارتی

≤ 0/7 نیوتن بر میلی متر مربع

shore A 25- 15 ) بعد از 28 روز(سختی

2/5 میلی متر در 24 ساعت )در دمای 23 درجه و رطوبت نسبی 50%(سرعت خشک شدن

%350≥

40-  تا 150+ )درجه سانتیگراد(
0 میلی متر

5+ تا 40+ )درجه سانتیگراد(

وزن ناخالص 325 گرم/310 میلی لیتر± %1

300 میلی لیتر/ سوسیسی
80 میلی لیتر/ سوسیسی

50 میلی لیتر/ تیوبی 

متنوع

شفاف/ سفید
شفاف/ سفید
شفاف/ سفید

24
24
36
24/192

بسته بندیرنگ/ نوعوزن/حجم   

شکم دهی

دمای کاربری
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درزگیرها

درزگیر امولسیون اکریلیکی که چسبندگی و 
انعطاف پذیری آن با افزودن مقدار مناسبی 

سیلیکون بهبود یافته است.

درزگیر اکریلیک سیلیکونی
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ایجاد راه حل های دائمی

مشخصات

کاربردها

    قابل استفاده روی تمامی سطوح متخلخل مانند: آجر، بتن، چوب و ...  
    کاربری آسان و تمیز

    بعد از خشک شدن ضد آب می گردد. 
    قابل رنگ آمیزی و بدون بو 

    درزگیری اتصاالت کم تحرک بین مواد ساختمانی مختلف مانند: چوب، بتن، آجر و ... 
    درزگیری اتصاالت بین پنجره ها، درب ها و دیوار ها

    پرکردن ترک ها در دیوار ها و سقف ها    

ویژگی های فنی

حالت ظاهری
مواد تشکیل دهنده

خمیر روان
رزین اکریلیک

0/03± 1/60 )گرم بر سانتی متر مکعب(وزن مخصوص

سرعت خشک شدن
shore A سختی

مقاومت حرارتی

2 میلی متر در 24 ساعت )در دمای 23 درجه و رطوبت نسبی %50(

PH 7 -8

20± 50 دقیقه )در دمای 23 درجه و رطوبت نسبی 50%(زمان الیه بستن اولیه

30 -50

10-  تا 80+ )درجه سانتیگراد(
%300≥

5+ تا 40+ )درجه سانتیگراد(

وزن ناخالص 550 گرم/ 310 میلی لیتر± %1
80 میلی لیتر سوسیسی

سفید
 سفید

24
36

بسته بندیرنگ/ نوعوزن/حجم   

کش آمدگی نهایی

دمای کاربری
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درزگیرها

 تک جزئی و مناسب برای پر کردن درز ها 
واتصاالت در داخل و خارج ساختمان

 درزگیر مقرون به صرفه
 به ویژه مناسب برای اتصاالت ثابت.

قابل رنگ آمیزی

درزگیر اکریلیک
درزگیر اکریلیک جهانی
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ایجاد راه حل های دائمی

مشخصات

کاربردها

     قابل رنگ آمیزی
     قابل استفاده بر روی تمامی سطوح متخلخل مانند: آجر، بتن، چوب و ...

     کاربری و تمیز کردن آسان
     خاصیت ضد آب پس از خشک شدن 

     بدون بو

    درزگیری اتصاالت کم تحرک بین مواد مختلف ساختمانی مانند: چوب، بتن، آجر و .... پر کردن شکاف دیوار و سقف 
    درزگیری اتصاالت بین در، پنجره، دیوار و .... به عنوان یک ترکیب برای تعمیر و پر کردن سوراخ ها و ترک ها در دیوارهای کاذب، گچی و 

چوبی در داخل و خارج ساختمان استفاده می شود.

ویژگی های فنی

PH
شکل ظاهری

7 -9
خمیر روان

20 ± 50 دقیقه )در دمای 23 درجه و رطوبت نسبی 50%(زمان الیه بستن اولیه

shore A سختی
کش آمدگی نهایی

دمای کاربری

40 - 70

0/03± 1/70 )گرم بر سانتی متر مکعب(وزن مخصوص

تقریبا 2 میلی متر در 24 ساعت )در دمای 23 درجه و رطوبت نسبی 50%(سرعت خشک شدن

%100≥

5+ تا 40+ )درجه سانتیگراد(
10-  تا 80+ )درجه سانتیگراد(

وزن ناخالص 550 گرم/ 310 میلی لیتر± %1

وزن ناخالص 550 گرم/ 310 میلی لیتر± %1
وزن ناخالص 550 گرم/ 310 میلی لیتر± %1

وزن ناخالص 550 گرم/ 310 میلی لیتر± %1
وزن ناخالص 550 گرم/ 310 میلی لیتر± %1
وزن ناخالص 550 گرم/ 310 میلی لیتر± %1

24
24
24
24
24
24

بسته بندیرنگ/ نوعوزن/حجم   

مقاومت حرارتی

سفید
مشکی

قهوه ای
طوسی
طالیی

بژ
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اسپری فوم

www.akfix.com • info@akfix.com 
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60
62
64
66
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فوم چسب
فوم گان خور 805
فوم معمولی 805
فوم معمولی 812

فوم گان خور 812

فوم معمولی 807
فوم گان خور 807

فوم در و پنجره
فوم ماکسیمم

مگا فوم 65 لیتری
فوم با شیر اطمینان
اسپری فوم پاک کن

AKFIX 960

AKFIX 805P

AKFIX  805

AKFIX 812

AKFIX 812P

AKFIX  807

AKFIX 807P

AKFIX  806

AKFIX  MAXIMUM

AKFIX 850

AKFIX 940

AKFIX 800C
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ایجاد راه حل های دائمی
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اسپری فوم

سیستم خشک شدن با رطوبت هوا 
چسبندگی فوری و قوی به انواع مصالح ساختمانی 

پیشنهاد ویژه ما برای نصب صفحه های عایق حرارتی

قابلیت کاربری در چسباندن پانل های XPS، EPS و پانل های عایق حرارتی

فوم چسب پلی اورتان

چسباندن 14 متر مربع 

ازصفحات عایق به ازای هر 

قوطی فوم چسب
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ایجاد راه حل های دائمی

 

مشخصات

کاربردها

     قدرت بسیار زیاد برای چسباندن پانل های حرارتی 
)XPS, EPS(. چسبندگی فوری به دیوار تنها در عرض دو ساعت 

     بــه صرفــه، آمــاده بــرای اســتفاده، چســباندن 14 مترمربــع پانــل عایــق 
بــا هــر قوطــی

     حداقل میزان افزایش حجم در هنگام خشک شدن 
     پس از خشک شدن هیچگونه افزایش یا کاهش حجم ندارد. 

     نســبت بــه ســیمان بســیار ســبک تــر اســت. هیــچ وزن و فشــار اضافــه 

    بهترین گزینه برای نصب پانلهای عایق و پرکردن سوراخهای خلل و 
فرج سطح در حین استفاده از فوم چسب برای عایق کاری 

برای چسباندن سطوح  و  ساختمانی  امور  در  این چسب  از       استفاده 
چوبی به بتون، فلزات و ... پیشنهاد می شود. 

    برای کارهایی که چسب باید کمترین افزایش حجم را داشته باشد. 
    مونتاژ و عایق کاری چهارچوب های درب و پنجره 

ویژگی های فنی

سیستم خشک شدن 

مقاومت فشاری

kg/m³ 3 ±21  وزن مخصوص
در مجاورت رطوبت

)cm1 20 الی 45 دقیقهزمان آمادگی برای برش )عرض

50 الی 55 لیتربازدهی

گروه اشتعال پذیری
میزان افزایش حجم

B2
حداکثر %10
 MPa 0/03

C 40̊- تا C 90̊+  مقاومت حرارتی

 

 g ±%2 900  وزن

)cm1 2±6 دقیقهزمان الیه بستن اولیه )عرض

24 ساعتزمان خشک شدن کامل

تا 14 متر مربعبازدهی متری

C 5̊ + تا C 30̊+دمای محصول هنگام مصرف

C ̊ 0تا C ̊ 30 +دمای محیط هنگام مصرف

ASTM A 1622
ASTM C 1620
ASTM C 1620

C MTSA 1536

DIN 2014-1. EN0531-1

وزن ناخالص 900 گرم ± %2

وزن ناخالص 900 گرم ± %2

فوم شیلنگی

فوم گان خور

12

12

بسته بندیرنگ/ نوعوزن/حجم   

ای بــه ســاختمان تحمیــل نمی کنــد. 
     بــا توجــه بــه رطوبــت و دمــای محیــط اســتفاده، تــا 55 لیتــر بازدهــی 

دارد.
     گــروه اشــتعال پذیــری: بــر اســاس اســتاندارد EN 13501-1 در 
گــروه E  و براســاس اســتاندارد 4102 قســمت 1 درگــروه B2 قــرار دارد. 

     قابل استفاده در دماهای پایین حتی صفر درجه سانتی گراد 
     فاقد هرگونه گاز مضر برای الیه ازن
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اسپری فوم

تثبیت و عایق کردن چهارچوب های درب و پنجره 
پرکردن و درزگیری فواصل

عایق کاری خروجی های کابل های برق و لوله های آب

اسپری فوم های چند منظوره پلی اورتان

چهار فصل زمستان زمستان

805P 812P 807P
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ایجاد راه حل های دائمی

805

812P

805P

807

812

807P

مشخصات

کاربردها

     چسبندگی عالی، پرکنندگی بسیار باال
     عایق رطوبتی و حرارتی بسیار عالی

ــه رطوبــت هــوا و  ــا توجــه ب ــا 45 لیتــر )ب ــاال ت ــه صرفــه، بازدهــی ب      ب

    نصب و تثبیت چهارچوب های درب و پنجره
    درزگیری و پرکردن فواصل، زوایا و سوراخ ها

    عایق کاری خروجی های کابل ها و لوله های آب 

ویژگی های فنی

سیستم خشک شدن

سیستم خشک شدن

وزن مخصوص

وزن مخصوص

  22 ± 3 kg/m³

  19 ± 3 kg/m³

19±3 kg/m³

3±22 kg/m³

22±3 kg/m³ 

3±19 kg/m³

ASTM D1622

ASTM D1622

در مجاورت رطوبت

در مجاورت رطوبت

در مجاورت رطوبت

در مجاورت رطوبت

در مجاورت رطوبت

در مجاورت رطوبت

)cm1 زمان آمادگی برای برش )عرض

)cm1 زمان آمادگی برای برش )عرض

رنگ فوم

رنگ فوم

مقاومت حرارتی

دمای محصول هنگام مصرف

دمای محیط هنگام مصرف

مقاومت حرارتی

دمای محیط هنگام مصرف

)cm1 زمان الیه بستن اولیه )عرض

)cm1 زمان الیه بستن اولیه )عرض

زمان خشک شدن کامل

زمان خشک شدن کامل

بازدهی

بازدهی

30 الی 45 دقیقه

20 الی 45 دقیقه

زرد کمرنگ

زرد کمرنگ

+ 80̊ C 20̊- تا C

+30̊ C  5+ تا

 +30̊ C 21̊-  تا C 

 + 80̊ C 40̊-  تا C

+30̊ C 21̊-  تا C

2±7دقیقه

2±6  دقیقه

24 ساعت

24 ساعت

30 الی 45 لیتر

30 الی 45 لیتر

20الی 45دقیقه

30 الی 45 دقیقه

زرد کمرنگ

زرد کمرنگ

+ 80̊ C 40̊-  تا C

+30̊ C  5+ تا

  +30̊ C 21̊- تا C

 + 80̊ C 40̊-  تا C

 +30̊ C 21̊-  تا C

2±6دقیقه

7±3  دقیقه

24 ساعت

24 ساعت

30 الی 45 لیتر

30 الی 45 لیتر

30 الی 45 دقیقه

20 الی 45 دقیقه

زرد کمرنگ

زرد کمرنگ

 + 80̊ C 40̊-  تا C

+30̊ C  5+ تا

+ 30̊ C 25̊-  تا C 

  + 80̊ C 40̊-  تا C

+30̊ C 21̊-  تا C 

2±7  دقیقه

6±2  دقیقه

24 ساعت

24 ساعت

30 الی 45 لیتر

30 الی 45 لیتر

ASTM C1620

ASTM C1620

ASTM C1620

ASTM C1620

ASTM C1536

ASTM C1536

وزن ناخالص 850 گرم ± %2
وزن ناخالص 850 گرم ± %2

وزن ناخالص 850 گرم ± %2
وزن ناخالص 850 گرم ± %2
وزن ناخالص 850 گرم ± %2
وزن ناخالص 850 گرم ± %2

12

12
12
12
12
12

بسته بندیرنگ/ نوعوزن/حجم   

دمــای محیــط(
     ضد آب و قابل رنگ آمیزی
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اسپری فوم

اسپری فوم پلی اورتان 
مخصوص در و پنجره

فوم مخصوص در و پنجره
تزریق راحت و آسان با نازل 

شلنگ دار
فاقد گازهای مضر برای الیه ازن

افزایش حجم کمتر
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ایجاد راه حل های دائمی

مشخصات

کاربردها

     افزایش حجم کمتری دارد.
ــدن  ــکل ش ــا بدش ــی ی ــوم از خمیدگ ــن ف ــم ای ــم ک ــش حج      افزای

ــد.  ــی نمای ــری م ــا جلوگی ــوب ه چهارچ
ــت پرکنندگــی بســیار خــوب و چســبندگی  ــرد آســان، خاصی      کارب

ــی از دیگــر ویژگیهــای آن اســت.  عال
     بــا توجــه بــه دمــای محیــط، رطوبــت هــوا و نــوع کاربــرد از ایــن فــوم 

     برای پر کردن فضاهایی که نیاز به افزایش حجم کمتر فوم دارد. 
     نصب و تثبیت چهارچوب های درب و پنجره

     پر کردن و عایق کاری فضاهای خالی، ترک ها، سوراخها، عایق 
کاری خروجی کابلها و لوله های آب گرم و سرد

ویژگی های فنی

سیستم خشک شدن
kg/m³ASTM D1622 3 ± 22  وزن مخصوص

در مجاورت رطوبت

)cm1 زمان آمادگی برای برش )عرض

رنگ فوم

دمای محصول هنگام مصرف
مقاومت حرارتی

دمای محیط هنگام مصرف

)cm1 زمان الیه بستن اولیه )عرض

زمان خشک شدن کامل

بازدهی

20 الی 45 دقیقه

زرد کمرنگ

 30̊ C 5̊+  تا C
+ 80̊ C 40̊-  تا C
 + 30̊ C 5̊+  تا C

2±7دقیقه

24 ساعت

30 الی 45 لیتر

ASTM C1620
ASTM C1620

ASTM C1536

12وزن ناخالص 850 گرم ± %2

بسته بندیرنگ/ نوعوزن/حجم   

مــی تــوان بازدهــی تــا 45 لیتــر را انتظار داشــت. 
     برای عایق کاری حرارتی و رطوبتی بسیار مناسب است.

     هیچگونه گاز مضر برای الیه ازن ندارد. 
 )PE، PP  ،چســبندگی بســیار عالــی بــه اکثــر ســطوح )بجــز تفلــون     

دارد. 

زرد رنگ
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اسپری فوم

اسپری فوم پلی اورتان 

ماکسیمم
افزایش حجم کم 

حداکثر بازدهی
گزینه ویژه برای نصب چهارچوب های 

در و پنجره
100%بازدهی بیشتر نسبت به فوم های 

معمولی شلنگ دار
سرعت خشک شدن باالتر
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ایجاد راه حل های دائمی

مشخصات

کاربردها

     حداکثــر بازدهــی: بازدهــی ایــن فــوم 100% بیشــتر از بازدهــی فــوم 
معمولــی شــیلنگ دار اســت. 

     افزایــش حجــم کــم: از خــم شــدن یــا بــد شــکل شــدن چهارچــوب 
ــد.  ــری می کن درب و پنجــره جلوگی

     ســرعت خشــک شــدن: پنــج دقیقــه پــس از تزریــق الیــه رویــی آن 
بســته می شــود و پــس از 45 دقیقــه قابــل بــرش دادن اســت. 

ــیر  ــوژی ش ــن تکنول ــرفته تری ــا پیش ــات: ب ــه دفع ــتفاده ب ــت اس      قابلی
خروجــی فوم هــا در دنیــا از خشــک شــدن فــوم درون شــیر جلوگیــری 

ــی آورد.  ــوم فراهــم م ــات را از ف ــه دفع ــکان اســتفاده ب کــرده و ام
     چســبندگی و اســتحکام بیشــتر: قابــل اســتفاده روی ســطوح عمــودی 

     نصب و تثبیت چهارچوب های درب و پنجره 
     درزگیری فضاهایی که نیاز به فوم با افزایش حجم کم داشته باشد.

     قابل استفاده با گان مخصوص تزریق فوم

ویژگی های فنی

سیستم خشک شدن
kg/m³ASTM D1622 3 ± 19  وزن مخصوص

در مجاورت رطوبت

)cm1 زمان آمادگی برای برش )عرض

رنگ فوم

دمای محصول هنگام مصرف
میزان افزایش حجم

مقاومت حرارتی

دمای محیط هنگام مصرف

)cm1 زمان الیه بستن اولیه )عرض

زمان خشک شدن کامل

بازدهی

20 الی 45 دقیقه

زرد کمرنگ

+ 30̊ C 5̊+  تا C
تا %30

+ 80̊ C 40̊- تا C 
 +30̊ C 2̊ - تا C

2±6دقیقه

24 ساعت

60 الی 65 لیتر

ASTM C1620
ASTM C1620

ASTM C1536

وزن ناخالص 1000 گرم ± %2

وزن ناخالص 1000 گرم ± %2

12

12

بسته بندیرنگ/ نوعوزن/حجم   

بــدون اینکــه ریــزش داشــته باشــد. 
     قابلیــت اســتفاده در تمــام فصــول ســال: فرموالســیون ویــژه ایــن فــوم 
امــکان اســتفاده از آن را در دماهــای پاییــن )تــا 2- درجــه ســانتی گــراد( 

ــی آورد.  فراهم م
ــح  ــه مصال ــی ب ــان اســت و چســبندگی بســیار خوب ــه پلــی اورت      برپای

ــاختمانی دارد.  س
     پــس از خشــک شــدن ســاختار محکمــی دارد و بعنــوان عایــق 

ــد. ــی کن ــل م ــی عم ــی و حرارت صوت
     فاقد هرگونه گاز مضر برای الیه ازن است. 

زرد رنگ

زرد رنگ
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اسپری فوم

اسپری فوم 
پلی اورتان 

مگافوم
محصولی تخصصی برای 

کابران حرفه ای
بازدهی فوق العاده زیاد 

فوم گان خور
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ایجاد راه حل های دائمی

مشخصات

کاربردها

     بازدهی باال تا 65 لیتر، با توجه به رطوبت و دمای هوا
     چسبندگی عالی به اکثر مصالح ساختمانی 

     با مقدار تزریق دقیق و مناسب مصرف آن مقرون به صرفه است. 
     ضد آب. قابل رنگ آمیزی. فاقد گازهای مضر برای الیه ازن

     تثبیت و نصب چهارچوب های درب و پنجره
     پر کردن و درزگیری فواصل، درزها و سوراخها

     عایق کاری خروجی های کابل های برق و لوله های آب

ویژگی های فنی

سیستم خشک شدن
³m/gkASTM D1622 3 ± 91  وزن مخصوص

در مجاورت رطوبت

)cm1 زمان آمادگی برای برش )عرض

رنگ فوم

دمای محصول هنگام مصرف
مقاومت حرارتی

دمای محیط هنگام مصرف
وزن

)cm1 زمان الیه بستن اولیه )عرض

زمان خشک شدن کامل

بازدهی

20 الی 45 دقیقه

زرد کمرنگ

 + 80̊ C 20-  تا C ̊
 + 30̊ C 5̊- تا C

 + 30̊ C 5̊+  تا C
  1000 g ± %2 

2±6دقیقه

24 ساعت

تا 65 لیتر

ASTM C1620
ASTM C1620

ASTM C1536

12وزن ناخالص 1000 گرم ± %2

بسته بندیرنگ/ نوعوزن/حجم   
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اسپری فوم

اســپری فومــی کــه هرگــز در شــیر آن 
فــوم خشــک نشــده و راه خروجــی فــوم را 

ــد. مســدود نمــی کن

اسپری فوم پلی اورتان 
با شیر اطمینان

سیستم دارای شیر اطمینانقابلیت استفاده به دفعات
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ایجاد راه حل های دائمی

مشخصات

کاربردها

     قابلیــت اســتفاده تدریجــی: بــه دلیــل طراحــی ویــژه شــیر خروجــی، 
ایــن فــوم برخــالف فــوم هــای دیگــر قابلیــت اســتفاده در چنــد مرحلــه را 
دارد و نیــازی نیســت پــس از بــاز کــردن درب آن بطــور کامــل اســتفاده 

 . د شو
ــز شــیر  ــه نی ــا وارون      حتــی درصــورت نگــه داری در حالــت افقــی ی

خروجــی مســدود نمــی شــود. 

     نصب و تثبیت چهارچوب های درب و پنجره. 
     پر کردن و درزگیری فضاهای خالی، درزها و سوراخها. 

     عایق کاری خروجی های کابل های برق و لوله های آب.

ویژگی های فنی

سیستم خشک شدن
kg/m³ASTM D1622 3 ± 22  وزن مخصوص

در مجاورت رطوبت

)cm1 زمان آمادگی برای برش )عرض

رنگ فوم

دمای محصول هنگام مصرف
مقاومت حرارتی

دمای محیط هنگام مصرف

)cm1 زمان الیه بستن اولیه )عرض

زمان خشک شدن کامل

بازدهی

30 الی 45 دقیقه

سبز کمرنگ

+ 80̊ C 40-  تا C ̊
 +30̊ C 5̊+ تا C

+ 30̊ C 5̊+ تا C

3±7 دقیقه

24 ساعت

30 الی 45 لیتر

ASTM C1620
ASTM C1620

ASTM C1536

12سبز کمرنگوزن ناخالص 850 گرم ± %2

بسته بندیرنگ/ نوعوزن/حجم   

     بــه دلیــل آداپتــور ویــژه آن کنتــرل میــزان فــوم خروجــی بهتــر انجــام 
ــود.  می ش

     طراحــی ویــژه شــیر آن، بازدهــی بــاال در هنــگام مصــرف روی 
ــی آورد.  ــم م ــی را فراه ــطوح افق س

ــرای  ــر ب ــه گاز مض ــد هرگون ــزی. فاق ــگ آمی ــل رن ــد آب و قاب      ض
ــه ازن.   الی
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اسپری فوم

تمیز کردن سطوح مجاور، لباس و ...
جلوگیری از خشک شدن فوم درون گان  

اسپری فوم 
پاک کن

پاک کردن فوم خشک نشده از روی سطوح
تمیز کردن گان پس از تزریق 
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مشخصات

کاربردها

     ایــن محصــول بــه طــور ویــژه بــرای تمیــز کــردن گان تزریــق فــوم 
تهیــه و تولیــد شــده اســت. 

     نیــازی نیســت کــه هنــگام اســتفاده از اســپری قوطــی را بــه صــورت 
وارونــه نگــه داریــد.

     پس از استفاده از گان و اتمام تزریق فوم، قوطی پاک کننده فوم را 
محکم به سر گان بپیچید و اسپری کنید. 

     چنانچه فاصله بین دوبار استفاده از گان بیشتر از یک هفته باشد، پس 

ویژگی های فنی

مواد تشکیل دهنده
مایع حالت ظاهری

مخلوط حاللی 

وزن مخصوص
شکل ظاهری

0/85 g/cm³
شفاف

12شفاف500 میلی لیتر

بسته بندیرنگ/ نوعوزن/حجم   

     پاک کننده فوم در هر حالتی قابل اسپری کردن است. 
     گازهای آن برای الیه ازن مضر نیست. 

از تمیز کردن گان اسپری فوم پاک کن را از گان جدا کنید و قوطی 
دیگری را به آن نبندید. 

     اسپری فوم پاک کن با نازل خودش نیز قابل استفاده است. 
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اسپری ها
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اسپـــری
72 A40 اسپری همه کارهA40
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ایجاد راه حل های دائمی
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اسپری
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ایجاد راه حل های دائمی

مشخصات

کاربردها

ــا  ــگ زده ی ــات زن ــی. قطع ــاده عال ــوق الع ــردن ف ــوذ ک ــت نف     خاصی
ــه  ــری ک ــیله دیگ ــر وس ــا و ه ــا، کابل ه ــا، مهره ه ــد پیچ ه ــوده مانن فرس

ــود.  ــتفاده می ش ــتن اس ــرای بس ب
    لوالهای درب و پنجره ها را روغن کاری و روان می نماید. 

ــر پدال هــا، صندلی هــا      اصطــکاک را کاهــش داده و صــدای جیرجی
ــرد.  ــن می ب و شــیرهای آب را از بی

ــود  ــه خ ــا را ب ــه ذرات و آلودگیه ــری ک ــواد دیگ ــا م ــیلیکون ی     س
جــذب می کنــد نــدارد. 

    بــه زیــر الیــه رطوبــت نفــوذ کــرده و بــه ســرعت آن را کنــار زده و 

    در تمام اتصاالت، ساختار درب و پنجره، قفل، دستگیره ها، لوالها. 
    برای ایجاد یک الیه محافظ در برابر رطوبت بر روی سطوح فلزی 
در دوچرخه، موتورسیکلت، گاری و ...، اتصاالت الکترونیکی و دیگر 

وسایل خانگی از قبیل دریل، اره برقی و ... 

ویژگی های فنی

رنگ
شکل ظاهری

تقریبا زرد
اسپری

آروماتیکبو
نداردقابلیت حل شدن در آب

ــد.  ــک می کن ــطح را خش س
ــود  ــطوح بوج ــی روی س ــه محافظ ــته و الی ــی داش ــدگاری طوالن     مان

ــی آورد.  م
    از قطعات فلزی دربرابر زنگ زدگی محافظت می کند. 

ــر  ــده و دربراب ــتر آن ش ــدگاری بیش ــث مان ــطح باع ــوذ در س ــا نف     ب
از آن محافظــت می کنــد. آلودگــی 

    قیر، چسب، آدامس و ... را پاک می کند. 
ــه درون لکه هــا و گریــس نفــوذ کــرده و یــک الیــه محافــظ روی      ب

ســطح بوجــود مــی آورد. 

200 میلی لیتر

400 میلی لیتر

24 عددی

24 عددی

بسته بندیرنگ/ نوعوزن / حجم   

    برای شل کردن و قابل استفاده کردن اتصاالت زنگ زده و قفل شده 
    برای محافظت از سطوحی که دربرابر آب و رطوبت آسیب پذیر هستند. 

    برای پاک کردن لکه های قیر، آدامس، نوار چسب ها
    مناسب برای نگهداری و محافظت از اسلحه ها 
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محصوالت خودرویی

76

کیفیت باال بر پایه اکریلیک، نیتروسلولز
پوشش دهی بسیار خوب، چسبندگی عالی به اکثر سطوح،

پاشش روان و عالی، ایجاد سطحی صاف
خشک شدن سریع )که به ضخامت الیه رنگ، دمای هوا و رطوبت محیط نیز بستگی دارد(

مناسب برای محیط داخل و خارج ساختمان،
قابل پوشش دهی پس از خشک شدن،

مقاوم دربرابر شرایط آب و هوایی، نور، اشعه ماوراء بنفش،
مقاوم دربرابر ضربه

اسپری رنگ

اسپری رنگ



ایجاد راه حل های دائمی

77

مشخصات

کاربردها

    اسپری رنگ پایه اکریلیک کاربردهای فراوانی دارد.
    سیستم اسپری کردن ویژه ای دارد که حتی برای هنرمندان و نقاشان نیز قابل استفاده است. 

    در طیف وسیعی از رنگ های مطلوب کاربران و مطابق با طیف رنگی RAL  تهیه و تولید می شود.

    برای رنگ آمیزی چوب، فلز، شیشه، پالستیک های سخت قابل رنگ آمیزی مناسب است.
    برای رنگ کردن بسیاری از انواع منسوجات در امور دکوراسیون مورد استفاده قرار می گیرد. 

    مناسب برای رنگ کردن بتن و سنگ های طبیعی

ویژگی های فنی

بو

)%50 RH زمان خشک شدن )در دمای 20 درجه سانتی گراد و

مواد تشکیل دهنده
بوی حالل

غبار نگرفتن: حدودا 10 دقیقه

اکریلیک-سلولزی

رنگ های مات: 5 الی 10درجه

الیه بستن اولیه: حدودا 30 دقیقه

درجه براقیت

بازدهی

مقاومت حرارتی

رنگ های براق: 80 درجه

عدم چسبندگی: حدودا 15 دقیقه

m² 1/5-0/8 )به رنگ بستگی دارد(

خشک شدن کامل: 2 ساعت

تا 80 درجه سانتی گراد
قابل سمباده کشی: 24 ساعت

6 عددیمتنوع400 میلی لیتر

بسته بندیرنگ/ نوعوزن / حجم
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78

رنگ اکریلیک با کیفیت عالی،مناسب برای سطوح لعابی سفید 
ایجاد سطحی سخت، با ماندگاری باال،

پوشش دهی بسیار خوب،چسبندگی عالی به سطوح،
پاشش روان و عالی،ایجاد سطحی صاف،

خشک شدن سریع )که به ضخامت الیه رنگ، دمای هوا و رطوبت 
محیط نیز بستگی دارد(
مقاوم دربرابر ضربه.

اسپری رنگ لعابی

اسپری رنگ
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79

مشخصات

کاربردها

    اســپری رنــگ لعابــی بــرای تعمیــر ســریع و آســان خراشــیدگی هــا و آســیب دیدگــی هــای کوچــک روی ســطوح لعابــی ســفید رنــگ ماننــد وان 
حمــام، ســینک، ســرویس بهداشــتی، آب گــرم کــن هــای ایســتاده و یخچــال هــا تهیــه و تولیــد شــده اســت. 

    مناسب برای وان حمام، سینک، سرویس بهداشتی، یخچال ها و تمام سطوح لعابی سفید رنگ

ویژگی های فنی

بو

)%50 RH زمان خشک شدن )در دمای 20 درجه سانتی گراد و

مواد تشکیل دهنده
بوی حالل

غبار نگرفتن: حدوداً 5 دقیقه

کوپلیمرهای اکریالتی

حدوداً 0/8 متر مربع

آمادگی سطح برای استفاده: پس از 48 ساعت

درجه براقیت
بازدهی

مقاومت حرارتی

براق، 80 درجه

خشک شدن کامل: 2 ساعت 

تا 80 درجه سانتی گراد 

6 عددیسفید400 میلی لیتر

بسته بندیرنگ/ نوعوزن / حجم
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80

کیفیت باال بر پایه مواد  اکریلیک-سلولزی،
پوشش دهی بسیار خوب،

چسبندگی عالی به اکثر سطوح،پاشش روان و عالی، 
مناسب برای محیط داخل و خارج ساختمان،مقاوم دربرابر خراشیدگی و ضربه،

خشک شدن سریع )که به ضخامت الیه رنگ، دمای هوا و رطوبت محیط نیز بستگی دارد(،
مقاوم دربرابر شرایط آب و هوایی، نور، اشعه ماوراء بنفش،

مقاوم دربرابر روغن موتور، پاک کننده های رقیق شده و ... 

اسپری رنگ استیل

اسپری رنگ
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81

مشخصات

کاربردها

    اســپری رنــگ اکریلیــک بــرای مصــارف زیــادی تهیــه و تولیــد شــده 
 . ست ا

ــرای هنرمنــدان و      سیســتم اســپری کــردن ویــژه ای دارد کــه حتــی ب

     برای رنگ آمیزی چوب، فلز، شیشه، پالستیک های سخت قابل رنگ آمیزی مناسب است.
     برای رنگ کردن بسیاری از انواع منسوجات در امور دکوراسیون مورد استفاده قرار می گیرد. 

     مناسب برای رنگ کردن بتن و سنگ های طبیعی

ویژگی های فنی

بو

)%50 RH زمان خشک شدن )در دمای 20 درجه سانتی گراد و

مواد تشکیل دهنده
بوی حالل

m² 1/5-0/8 )به رنگ بستگی دارد(

مواد اکریلیک-سلولزی

رنگ های مات: 5 الی 10 درجه

عدم چسبندگی: حدوداً 15 دقیقه

درجه براقیت

بازدهی

مقاومت حرارتی

رنگ های براق: 80 درجه

غبار نگرفتن: حدوداً 10 دقیقه

الیه بستن اولیه: حدوداً 30 دقیقه
خشک شدن کامل: 2 ساعت

قابل سمباده کشی: 24 ساعت
تا 80 درجه سانتی گراد

6 عددیمتنوع400 میلی لیتر

رنگ/ نوعوزن / حجم

نقاشــان نیــز قابــل اســتفاده اســت.
ــا  ــق ب ــران و مطاب ــوب کارب ــای مطل ــگ ه ــیعی از رن ــف وس     در طی

طیــف رنگــی RAL  تهیــه و تولیــد می شــود.

بسته بندی
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کیفیت باال برپایه مواد اکریلیک-سلولزی،
پوشش دهی بسیار خوب، چسبندگی عالی به اکثر سطوحپاشش روان و عالی،

مناسب برای محیط داخل و خارج ساختمان، مقاوم دربرابر ضربه،
خشک شدن سریع )که به ضخامت الیه رنگ، دمای هوا و رطوبت محیط نیز بستگی دارد(،

مقاوم دربرابر شرایط آب و هوایی، نور، اشعه ماوراء بنفش،
مقاوم دربرابر روغن موتور، پاک کننده های رقیق شده و ... 

اسپری رنگ سپرخودرو
اسپری رنگ



ایجاد راه حل های دائمی

83

مشخصات

کاربردها

    اسپری رنگ پایه اکریلیک کاربردهای فراوانی دارد.
ــرای هنرمنــدان و      سیســتم اســپری کــردن ویــژه ای دارد کــه حتــی ب

نقاشــان نیــز قابــل اســتفاده اســت. 

      برای رنگ آمیزی چوب، فلز، شیشه، پالستیک های سخت قابل رنگ آمیزی مناسب است.
      نیز برای رنگ کردن بسیاری از انواع منسوجات در امور دکوراسیون مورد استفاده قرار می گیرد.

      مناسب برای رنگ کردن بتون و سنگ های طبیعی 

ویژگی های فنی

بو

)%50 RH زمان خشک شدن )در دمای 20 درجه سانتی گراد و

مواد تشکیل دهنده
بوی حالل

m² 1/5-0/8 )به رنگ بستگی دارد(

مواد اکریلیک-سلولزی

رنگ های مات: 5 الی 10 درجه

عدم چسبندگی: حدوداً 15 دقیقه

درجه براقیت

بازدهی

مقاومت حرارتی

رنگ های براق: 80 درجه

غبار نگرفتن: حدوداً 10 دقیقه

الیه بستن اولیه: حدوداً 30 دقیقه
خشک شدن کامل: 2 ساعت

قابل سمباده کشی: 24 ساعت
تا 80 درجه سانتی گراد

6 عددیمتنوع400 میلی لیتر

رنگ/ نوعوزن / حجم

    در طیــف وســیعی از رنگ هــای مطلــوب کاربــران و مطابــق بــا طیــف 
رنگــی RAL  تهیــه و تولیــد می شــود.

بسته بندی
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کیفیت سنتزی بسیار عالی،
قدرت پر کنندگی فراوان و ماندگاری باال،

چسبندگی عالی به سطوح، پاشش روان و عالی، ایجاد سطحی صاف،
خشک شدن سریع )که به ضخامت الیه رنگ، دمای هوا و رطوبت محیط نیز بستگی دارد(،

مناسب برای محیط داخل و خارج ساختمان،
مقاوم دربرابر رطوبت و مواد پاک کننده خانگی،

چنانچه سطح رنگ شده با فشار زیاد با دستمال تمیز شود ممکن است درخشندگی و جالی، فلزی خود را از دست بدهد.

اسپری صنعتی مات
اسپری رنگ
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مشخصات

کاربردها

ــای  ــام کاره ــزی و انج ــگ آمی ــرای رن ــز ب ــات فل ــگ م ــپری رن     اس
ــت.  ــب اس ــیار مناس ــوا بس ــه و مق ــزات، شیش ــوب، فل ــری روی چ هن

    اســپری رنــگ برنــز بــه طــور ویــژه بــرای امــور دکوراســیون داخلــی 
مناســب اســت.

     برای کارهای دستی و هنری روی چوب، فلزات، شیشه، مقوا و ... 
     مناسب برای امور دکوراسیون داخلی

ویژگی های فنی

رنگ

)%50 RH زمان خشک شدن )در دمای 20 درجه سانتی گراد و

مواد تشکیل دهنده
طالیی

رزین سنتزی

1/2 متر مربع )به رنگ بستگی دارد(

عدم چسبندگی: حدوداً 60 دقیقه

بو
بازدهی

مقاومت حرارتی

بوی حالل

غبار نگرفتن: حدوداً 10 دقیقه

قابل سمباده کشی: 24 ساعت
تا 80 درجه سانتی گراد

6 عددی400 میلی لیتر

رنگ/ نوعوزن / حجم

    برای غرفه سازان و گل فروشها بسیار ضروری است.
     اســپری مــات فلــز گزینــه ای بســیار مناســب بــرای انجــام امــور منــزل 

و محــل کار اســت. 

بسته بندی
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کیفیت اکریلیک عالی،
مقاوم دربرابر رطوبت و مواد پاک کننده خانگی،

تنظیم درجه مات شدگی سطح رنگ شده با کشیدن دستمال،
درخشندگی بسیار عالی، پوشش دهی بسیار عالی،

چسبندگی بسیار قوی، پاشش عالی، ایجاد سطحی صاف و یکدست،
خشک شدن سریع)که به ضخامت الیه رنگ، دمای هوا و رطوبت محیط نیز بستگی دارد(.

اسپری صنعتی براق
اسپری رنگ
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مشخصات

کاربردها

    اســپری رنــگ صنعتــی بــراق بــرای مدتــی طوالنــی ســطوح صــاف را 
ماننــد طــال و کــروم جــال داده نشــان می دهــد. 

    مقاومت در برابر شرایط محیطی ندارد.

     برای تمام سطوح صاف مانند فلزات، چوب، شیشه، بسیاری از پالستیک های قابل رنگ شدن
     محصولی ضروری برای سازندگان دکورهای نمایشگاهی، طراحان دکوراسیون، گل فروش ها و ... 

     مناسب برای کاردستی ها و امور منزل

ویژگی های فنی

رنگ

)%50 RH زمان خشک شدن )در دمای 20 درجه سانتی گراد و

مواد تشکیل دهنده
کروم، طال

کوپلیمر اکریالتی

1/2 m²

60 دقیقه )به دست نمی چسبد(

بو
بازدهی

مقاومت حرارتی

بوی حالل

حدود 10 دقیقه )تا حد عدم جذب غبار(

حدود 24 ساعت )خشک شدن کامل(
تا 80+ درجه سانتی گراد

6 عددی400 میلی لیتر

رنگ/ نوعوزن / حجم

    برای رنگ آمیزی سطوحی که روزانه مورد استفاده قرار
 می  گیرد مناسب نیست. 

بسته بندی
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واشر ساز
تمیز کننده کالچ و ترمز 

چسب پنچر گیری

AKFIX  HT300

AKFIX R110

AKFIX  R60
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درزگیر ایده آل برای دمای باال
انعطاف پذیر

مصارف ساختمانی و اتومبیل
سیلیکونی با کیفیتی برتر برای درزگیری، 
چسباندن و تعمیرات تمام سطوحی که در 

دمای بسیار باال قرار دارند

RTV سیلیکون
 واشرساز

مقاومت دمایی تا
300°  C

100%سیلیکون
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مشخصات

کاربردها

ــور  ــه ط ــی دارد )ب ــی عال ــت حرارت ــدن مقاوم ــک ش ــس از خش     پ
متنــاوب تــا 300درجــه ســانتی گــراد و به طور مســتقیم تا 250 درجه ســانتی گــراد(

    سیستم خشک شدن اسیدی
    سرعت خشک شدن باال

   100% سیلیکون 

     امور درزگیری و اتصاالت در اتومبیل ها. انجام درزگیری و استحکام بخشیدن به قطعات در اجاق ها و سیستمهای گرمایی 
     انجام درزگیری و اتصاالت در کوره ها. ساخت واشر در پمپها و موتورها

     درزگیری دودکشها. درزگیری و اتصاالت در تمام نقاطی که نیاز به تحمل حرارتی باالیی دارد. 

ویژگی های فنی

دانسیته

زمان الیه بستن اولیه

ریزش و شکم دهی

سرعت خشک شدن

مقاومت حرارتی

کش آمدگی در نقطه پارگی

دمای محیط هنگام استفاده

سیستم عملکرد
g/ml 1.05 ±0.03  

اسیدی

)%50 C and RH ̊ 23(1/5 N/mm²

)%50 C and RH ̊ 23( 3 میلیمتر در روز

  + 300̊ C40̊-  تا C

shore A سختی
مقاومت کششی

بازیابی االستیک

حجم / وزن 
رنگ

)ISO 868(24 الی 30 )28 روز پس از مصرف(  

)ISO 37(

)ISO 7390(

 )%50 C and RH ̊ 23( 5 الی 20 دقیقه

صفر میلیمتر

%250 ≥

30̊ C 5̊+  تا C

%60 ≥

85g 310 و تیوپml  قوطی
قرمز، سیاه، طوسی 

310میلی لیتر

85 گرم

قرمز،  مشکی

تیوپ / رنگ های متنوع

24 عددی

20 عددی

رنگ/ نوعوزن / حجم

    پس از خشک شدن در مقابل فشار مقاوم است. 
ــانتی  ــه س ــن )40- درج ــای پایی ــود را در دم ــی خ ــت ارتجاع     خاصی

ــد.  ــی کن ــظ م ــاال )250+ درجــه ســانتی گــراد( حف ــای ب گــراد( و دم
    ترک نمی خورد. کاهش حجم ندارد. 

    تک جزئی 

بسته بندی
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با تمیزکننده کالچ و ترمز آک فیکس ترمزها 
طوالنی تر و بهتر کار می کنند.

مایع تمیزکننده قدرتمند برای از بین بردن 
چربی، گریس، آلودگی و گرد و غبار از روی 

ترمز و کالچ بدون لغزنده کردن آنها

تمیزکننده
 کالچ و ترمز
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مشخصات

کاربردها

ــی  ــه راحت ــی و لکــه هــای قدیمــی را ب ــس، چرب ــز، گری     روغــن ترم
پــاک می کنــد. 

    از اصطــکاک و صداهــای دیســک ترمــز و صفحــه کالچ جلوگیــری 
می کنــد.

    بــرای اســتفاده از آن و تمیــز کــردن ســطوح نیــازی بــه صــرف وقــت 
و هزینــه بازکــردن قطعــات نیســت. 

     بسیار مناسب برای تمیز کردن و از بین بردن گریس و چربی از روی: آستر لنت ترمز، سیلندرها، پدال ترمز، دیسک ترمز، صفحه های اتومبیل، 
فنر ها و کمک فنر ها، صفحه کالچ 

ویژگی های فنی

وزن مخصوص
شکل ظاهری

0/73 g/cm³
اسپری، شفاف

50012 میلی لیتر

رنگ/ نوعوزن / حجم

    به سرعت تبخیر می شود و رسوب برجای نمی گذارد. 
    قدرت نفوذ عالی دارد.

    پایــدار بــوده، روی ســطوح فلــزی لکــه برجــای نمی گــذارد و آن را 
دچــار خوردگــی نمــی نمایــد.

    بــرای اســتفاده، نــازل را 180 درجــه بچرخانیــد تــا در محــل درســت 
قــرار بگیــرد و کاربــری آســان تر شــود. 

بسته بندی
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نیاز به تعویض فوری الستیک را به 
تعویق می اندازد

پر کردن و عایق بندی الستیک 
خودرو در چند ثانیه

تعمیر درمحل

چسب
پنچرگیری
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مشخصات

کاربردها

     بدون نیاز به جک و یا هر وسیله باالبرنده دیگر 
     سوراخ درون تایر را پیدا کرده و آن را می بندد. 

     پس از استفاده به راحتی با آب قابل پاک کردن است. 
     به شیر تایر هیچ آسیبی نمی رساند.

     برای اتومبیل ها، کاروان ها، موتورسیکلت ها، تایر های تیوبلس یا تیوب دار

ویژگی های فنی

وزن مخصوص
محتوای جامد

شکل ظاهری
1 g/cm³

%50

اسپری، شفاف

30012 میلی لیتر

رنگ/ نوعوزن / حجم

     تایر پنچر شده را فوراً و بدون جابجا کردن چرخ تعمیر می کند.
     تایــر را )تــا فشــاری حــدود 1/2 تــا 2/5 بــار( بــاد کــرده و بالفاصلــه 

می تــوان بــا ســرعتی آرام بــه حرکــت ماشــین ادامــه داد. 
     هیچ ضرری برای چرخ و الستیک ندارد. 

بسته بندی
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98 AKFIX INDUSTRIAL WIPESدستمال تمیز کننده
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محصوالت صنعتی

پاک کننده رنگ، چسب ، 

فوم پلی اورتان ، سیلیکون، 

روغن و گریس، دوده و دیگر 

آلودگیها از روی دستها، ابزار 
و سطوح کار

دستمال 
تمیز کننده
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مشخصات

کاربردها

     سازگار با محیط زیست و بی ضرر برای کاربر
     قدرت جذب باال

     بافت پارچه ای قدرت تمیز کنندگی را افزایش می دهد. 
     مقدار بهینه ای از مواد تمیز کننده روی دستمال تزریق شده است. 

     پاک کردن دستها؛ از بین بردن لکه های سخت مانند چسب، درزگیر، قیر، سیلیکون، جوهر، چربی، گریس، روان کننده ها، رنگ

ویژگی های فنی

مشخصه ایمنی
بو

اندازه دستمال
بسته بندی

شکل ظاهری
بدون ضرر

مانند صابون/ شیرین
220 * 203 میلی متر

20 عددی

پارچه آغشته به مواد تمیز کننده با بوی پرتغال

ــخت  ــای س ــه ه ــر لک ــی دربراب ــی حت ــی عال ــاک کنندگ ــدرت پ      ق
ــده دارد.  ش

     کاربرد آسان و راحتی دارد. 
     هیچگونه رسوبی باقی نمی گذارد.
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