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 Характеристика: Китът за мрамор Super на AKEMI е рядък 2К продукт на основата 

   на акрилни смоли, съдържащи MMA    

   Продуктът има следните свойства:    

   ● Много добра проникваща способност в порести места и пукнатини благодарение на  

   рядката си консистенция     
● Бързо втвърдяване без да лепне (20- 60 минути)      
● Много добра полируемост        
● Много добра адхезия към естествен и изкуствен камък и алкални строителни материали (бетон, заводски бетон) 

● Устойчив на вода, бензин и минерални масла      

          
Област на приложение:  Китът за мрамор AKEMI Super намира приложение основно в каменопреработващата 

и строителната индустрия за силово заключване на пукнатини, китосване на порести плочи от естествен камък и за 

изработката на материал за поправки с каменно брашно или пясък с относително добра устойчивост на светлина 

          
Указание за употреба:        
1. Повърхността трябва да е чиста, напълно суха и награпена.     
2. Оцветяване на сместа е възможно с оцветяващите пасти AKEPOX (максимално 5%), може да разредите 
максимално 

с 8% разредител S         
3. Към 100 g кит се прибавят 1-4 g бял втвърдител (1 g отговаря на около 4-5 cm от тубата)  
4. Сместа се разбърква добре и е подходяща за работа в рамките на следващите 4- 16 минути (при 20°С) 

5. След още 20- 60 минути третираните повърхности могат да бъдат обработвани (шлайфане, полиране, фрезоване) 

или да се транспортират        
6. Топлината ускорява, студът забавя процеса на втвърдяване.     
7. Работните уреди могат да бъдат почистени с AKEMI Нитро разредител    

          
Указание:            
● По време на работа за защита на ръцете използвайте AKEMI течни ръкавици.   
● Количества втвърдител, по- големи от 4% ограничават адхезията и могат да влошат втвърдяването на 
повърхността 

● Количества втвърдител, по- малки от 1%, и ниски температури (под 5°С) значително забавят втвърдяването 

● Поради свиването на материала по време на реакцията (ок. 5- 8%) и значително покачване на температурата по 

време на втвърдяването, лепилото трябва да се нанесе на тънък слой (< 1 mm)   
● Залепени елементи, изложени често на влага или измръзване, са устойчиви само отчасти.  
● След втвърдяване продуктът има малка склонност към пожълтяване    
● Вече втвърден, продуктът не може да бъде отстранен с разтворител, а само механично или при много висока 

температура (>200° С).        
● При правилна обработка напълно втвърденият продукт не е вреден за здравето.   

          
Технически 
данни:        цветове:  прозрачен, безцветен   

       Плътност:    1,00 - 1,05 g/cm³    

          

       Време за работа:      

          

  а) при 20°С       



 

  1% втвърдител 14 - 16      

  2% втвърдител 5 - 11      

  3% втвърдител 6 - 8      

  4% втвърдител 4 - 6      

          

  b) с 2% втвърдител      

  

при 
10°С  18 - 20      

  

при 
20°С  8 - 11      

  

при 
30°С  4 - 5      

          

  Механични свойства      

  Граница на якост при опън DIN 53455 45 - 55 N/mm²   

  Якост на огъване DIN 53452  80 - 90 N/mm²   

          

      Съхранение: ок. 1 година в затворена оригинална опаковка при съхранение на хладно 

    без да замръзва.     

          
Указания за безопасност: Вижте листа за безопасност     


