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    برگ فنيداده 203فام پلي

 پايدارسازي

 وينيل الكلپلي

 ساختاري مشخصات

وينيل استات و فاقد امولسيوني  هموپليمر، 948فام پلي
 است. كننرم

 

 
 

 موارد استفاده
 آهار تكميل موكت

 

 مشخصات فني

 شوند.مي و ضبط گيرينترل كيفيت اندازههر بچ و پيش از ارسال براي مشتري، در آزمايشگاه كتوليد اين اطالعات فني پس از 

 واحد مقدار
  

 درصد جامد % 54 ± 1

(ISO 3251: 1 ساعت، °C 145) 

1544 ± 9444 mPa.s 
(cP) 

 گرانروي
(ISO 2555 : 0سوزن، rpm 84 ،°C 89) 

 RVT ويسكومتر بروكفيلد

1 ± 0 _ pH  ييي 
(ISO 976) 

 اطالعات تكميلي

نبوده، تحت كنترل و  مشخصات فني ثابت محصول بخشي ازو  است به مشتري ارائه شده افزايش آگاهياي تنها بر تكميلي اين اطالعات
 .باشدپايش مستمر نمي

 پراكنه  

10 °C حداقل دماي تشكيل فيلم (MFFT) 

(ISO 2115) 

45/1 g/cm3 چگالي  

(ISO 2811) 
 

 فيلم  

 هاي ظاهريويژگي چسبندگي سطحي وندبو  شفاف

54 s 
 سختي كونيگ
(ISO 1522) 
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Applications موارد كاربرد 

عنوان آهار در تكميل موكتت  يا همراه با پركن به تنهاييتوان اين رزين را بهفيلرخوري زيادي دارد، بنابراين مي 948فام پلي
 خواهد بود. شقشده با اين رزين، سخت و استفاده كرد. محصول تكميل

 

 فرآورش

گليكتول  دي، بوتيتل Texanolهاي ديرجتو  ماننتد   با استفاده از حاللتوان ميرا  948فام پليكيل فيلم حداقل دماي تش
  هاي فتاالتي و بنزوآتي دارد.  كناين رزين سازگاري خوبي با نرم ها كاهش داد.كناستات و يا ساير نرم

هاي متورد استتفاده   كه پركنزماني ويژهبهدر انبار، هاي حاوي اين رزين براي اطمينان خاطر از پايداري طوالني مدت آميزه
بتراي افتزايش پايتداري    شتود.  هاي پايداري انبارشي طوالني مدت توصيه متي باشند، انجام آزمون سطح ويژة زيادي داشته

 (141فتام  ياكريليك اسيد با جرم مولكولي كم )مانند پلت هاي پليهاي معمول از نمكفسفاتتوان عالوه بر پليمي انبارشي،
 استفاده كرد. نيز عنوان عامل پراكنشبه

هاي مختلفي استفاده كرد. با دهندهتوان از غلظت، مي948فام پليبراي تنظيم گرانروي و سهولت كار با چسب تهيه شده از 
بخشي تاخيري هستند، نتايج بستيار  غلظت سازوكاركه داراي جرم مولكولي متوسط تا زياد و  MHو  Hاستفاده از تيلوزهاي 

هاي اكريليكي )مانند دهندهتوان از غلظتبيشتر و جذب آب كمتر مي يابي به گرانرويدست آمده است. براي دستخوبي به
 ( نيز استفاده كرد.149فام پلي

ته ضتروري استت كته ستازگاري     هاي مناسب در اين سامانه استفاده كرد. توجه به اين نكتوان از ضدكفدرصورت لزوم مي
 ا رزين قبل از استفاده آزمايش شود.بضد كف 

 

 نگهداري شرايط

محافظ )نگهدارنده( است. براي اطمينان خاطر از جلتوگيري   هها، رزين حاوي مقادير كمي مادبراي جلوگيري از رشد باكتري
محافظ توصتيه   توسط مشتري ه از مقادير بيشتر موادهاي نگهداري رزين، استفادهاي در باز و تانكدر بشكه از رشد باكتري

 شود.مي

زدگتي و  گراد قابل نگهداري است. رزيتن بايستتي از يت    درجة سانتي 95تا  4، به مدت شش ماه در دماي بين 948فام پلي
متل درب  كا شتدن ها از بستهدرب بشكه نمودنباز  درصورت افظت شود. ضمناًقرارگيري در معرض اشعه مستقيم آفتاب مح

   اطمينان حاصل كنيد.

 اما ممكتن استت   .است توسط آزمايشگاه كنترل كيفيت تائيد شدههنگام توليد رزين برگ فني، اطالعات موجود در اين داده
 بسته به شرايط نگهداري از مقادير ذكر شده انحراف نشان دهند.  هااين ويژگي

   

 ايمني صنعتي و محافظت محيط زيست

 ست.اخطر بياين ماده 
 


