
  :KA&MELOCK KM 16 معرفي چسب كامالك 

ي شيميايي و مقاومت به روغن ها عوامل خورنده، نيروهاي ديناميكي خوبي در مقابل مقاومت فوق العاده از KM  16كامالك 

  MPبرخوردار است  كه اين محصول را مي توان هم بصورت تك جزئي و هم بصورت دو جزئي(تركيب با پرايمر  و حالل ها،

  استفاده كرد.) 05

)،اتيلن CR(رابر  نر)، كلرو پBR(رابر  پلي بوتادين االستومرهاي براي چسبكاري روي   KM16كامالك چسب 

 به (NR) الستيك طبيعي ) وSBR(رابر ن بوتادينايراست )،NBRنيتريل( )،IR(ايزوپرن پلي  )،IIRبوتيل( )،EPDMپروپيلن(

  كاربرد دارد. پالستيكآلياژ و انواع فلز و 

 شركت كموزيل مي باشد. Chemosil NL 411 چسبشركت كامالك، معادل  KM  16چسب

  

   : )(Technical Data مشخصات فني

Polymers and Fillers dispersed in Solvents Composition 
Black-Green Colour 
80-120 s Viscosity 4mm DIN-Cup 
0.96-1.04 g/cm3 Specific Gravity 

27˙C Flashpoint 
24-28% by weight Solid Content 
12 monthes,in closed containers below 25˙C Shelf life 

  

  : آماده سازي سطوح

همانطور كه مي دانيد به منظور مطمئن شدن از مقاومت چسبندگي در برابر خوردگي و زنگ زدگي الزم است سطوح فلزي را 

  مورد بررسي قرار دهيم.  ،چسبقبل از استفاده 

ا يرا به روش پاكيزه سازي شيميايي و  )اليه اكسيد(سطوح فلزي را قبل از بكار بردن هر گونه چسبي كامال تميز و زنگ زدگي 

  مكانيكي پاك كنيد.

  

  : (Chemical Cleaning)روش آماده سازي شيميايي

  ت و به نوع فلزات بستگي دارد. پيچيده تر اسروش آماده سازي شميايي نسبت به روش آماده سازي مكانيكي 

   
                



  : (Mechanical Cleaning)روش آماده سازي مكانيكي 

شات بالست پركاربردترين و بهترين روش تميز كردن مكانيكي مي باشد با اين حال مي توان از ماشينكاري، سنگ زني، برس 

                                                         زني و سمباده نيز استفاده كرد. 

  براي جلوگيري از آلودگي ها يا چربي پوست دست، با دستكش مخصوص و تميز، سطح فلزي را جابه جا كنيد.

  

  : (Mixing)/ همزدن مخلوط كردن 

دقيقه هم بزنيد تا از جامد شدن (رسوب كردن) جلوگيري  ٢٠-١٥را قبل از استفاده براي هر بار مصرف، حدود  KM  16چسب

  شود به صورت مخلوط همگن (رسوب ها، مواد آلي و معدني تركيب شوند) و يكنواخت درآيد.  

  .هم بخورد توسط ميكسر براي گرفتن بهترين نتيجه پيشنهاد مي گردد، در كل پروسه ،چسب
  

   :روش بكار بردن 

 .استفاده مي شودغليظ كه  به صورت  (Roller)روش قلم مو يا غلطك دستي  -١

 رقيق كنيد. (Xylene)زايلن حالل  ٦٠%تا  ٤٠%مي توان با  –روش پاشيدن يا اسپري  -٢

رقيق  (Xylene) زايلن  حالل ٢٠%تا  ١٠%را به صورت غليظ يا با  مي توان چسب –روش فرو بردن (غوطه وري)  -٣

 كنيد.

ميكرون توصيه مي گردد. هر چه قدر ضخامت چسب ضخيم تر  ٢٠تا  ١٥تقريبا ،خشك اليه  چسب براي پوشش ضخامت 

  .باشد تبخير حالل به كندي صورت گرفته و چسب ديرتر خشك مي شود 

از آنجايي كه چسب به صورت غير يكنواخت (ناهمگن) است روش فروبردن (غوطه وري) ايده مناسبي نيست.  به دليل 

اينكه ضخامت پوشش، قابل كنترل و يكدست نيست و سرعت عامل مهمي در روند كار است، بنابراين بهترين و پركاربرد 

 اسپري مي باشد.    ،ترين روش 

  كنواختي ضخامت  چسب ، چسبندگي بهتري را بدست مي آورد.تجربه نشان داده است كه ي

به دليل اينكه ضخامت خوبي ايجاد شود حتما براي روش پاششي (اسپري)، از كمپرسور هوا استفاده گردد (سيستم پاششي 

ار بايد دو مناسب نمي باشد). هواي فشرده بايد كامال خشك و عاري از روغن يا رطوبت باشد جهت اين ك Air Lessبدون هوا 

فيلتر سرراه هوا گذاشته شود يكي بعد از خروجي كمپرسور و دومي قبل از ورودي گان. به دليل سايز و اندازه ذرات گرانول، 

 گان بدون هوا هم گزينه مناسبي نيست. 

  
  



  خشك كردن : 

كردن مي تواند با استفاده  دقيقه  زمان در دماي اتاق نياز است. زمان خشك  ٣٠براي خشك كردن سطوح چسبكاري حدود 

  .درجه سانتي گراد يا با استفاده از پنكه هاي سقفي كوتاه تر شود ٩٠از خشك كن هاي هواي داغ (تونل هواي داغ)با دماي 

چسبناك نيست، بنابراين قطعات تحت پوشش مي تواند در يك محيط عاري از چربي و خشك KM 16  چسب شده اليه خشك

كه تركيبات هيچ تغييري بكند انباشته و انبار شوند. (پيشنهاد مي گردد براي نتيجه مطلوب تر قطعات ماه بدون اين 1به مدت 

  . تحت پوشش را هر چه سريع تر استفاده كنيد)
  

  پاك سازي:

  استفاده كنيد. (Toluene) نوئيا تول (Xylene)زايلن حالل هاي از 
  

  عمر مفيد / انبار كردن محصول :

درجه سانتي گراد در محيط سرپوشيده (بدون نور آفتاب) و در گالن  ٢٥سال فقط در دماي زير  1از تاريخ توليد به مدت  

  (ظرف) آكبند آن مجاز است.

  

 

  

  

  


