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    برگ فنيداده 593فام پلي

 پايدارسازي

 وينيل الكلپلي

 ساختاري مشخصات

 بدونوينيل استات و امولسيوني  هموپليمر، 945فام پلي
 است. كننرم

 

 
 

 موارد استفاده
 هاي بافتاري پوشش
 ارزان قيمت داخل ساختمان هاي پوشش

 مشخصات فني

 شوند.مي و ضبط گيرياز ارسال براي مشتري، در آزمايشگاه كنترل كيفيت اندازه هر بچ و پيشتوليد اين اطالعات فني پس از 

 واحد مقدار
  

 درصد جامد % 41 ± 1

(ISO 3251: 1 ساعت، °C 115) 

1111 ± 2511 mPa.s 
(cP) 

 گرانروي
(ISO 2555 5: سوزن، rpm 41، °C 49) 

 RVTويسكومتر بروكفيلد 

1 ± 6 _ pH  ييي 
(ISO 976) 

 ات تكميلياطالع

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

 پراكنه  

<1  °C 
 (MFFT) حداقل دماي تشكيل فيلم

(ISO 2115) 

124/1 g/cm3 چگالي  

(ISO 2811) 
 

 فيلم  

 هاي ظاهريويژگي دگي سطحي، كمي كدرچسبن بدون

166 s 
 (ISO 1522) سختي كونيگ

 (ISO 3270) %59رطوبت نسبي و  C°41ساعت در دماي  42و  C°61ساعت در دماي  4شرايط خشك شدن: 
 (ISO 3270) %59رطوبت نسبي و  C°49دماي  شرايط انجام آزمون:
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Applications موارد كاربرد 

 (textured coatings) هااي بافتااري  پوشاش  و سااختماني  هايبراي ساخت رنگ زياد،خوري لرفيعلت به 945فام پلي
 گرانرويو كلوخه شدن و يا افزايش  استهاي بافتاري سازگار اين رزين با مواد موجود در پوشش .استمناسب  ارزان قيمت
 .دهداختالط رخ نميدر هنگام 

 فرآورش

هااي متاداول   چناين پاركن  هاي غير سفيد و هام توان از تيتانيم دي اكسيد، رنگدانهمي، 945فام پليهنگام ساخت رنگ با 
هاي ساخته شده، خصوصاا  در  شود براي اطمينان از پايداري انبارشي رنگصنعت رنگ و ساختمان استفاده كرد. پيشنهاد مي

مادت   هاي انباارداري طاويني  شود، آزمونميهاي غير سفيد با سطح ويژة زياد استفاده ها و يا رنگدانهمواردي كه از پركن
فاام  اكريليك اسيد )مانند پلاي هاي پلينمك برپاية يابي به پايداري بيشتر، استفاده از عوامل پراكنشانجام شوند. براي دست

مصرفي، باين  هاي شود. مقدار عامل پراكنش مورد نياز، بسته به نوع پركن و رنگدانهها توصيه ميفسفات( همراه با پلي111
هاي درون ساختمان، يزم است كاه  درصد وزني رنگدانه و پركن متغير است. جهت افزايش مقاومت سايشي رنگ 1تا  9/1

 شود. آزمايش و سپس تثبيت دقتنوع و ميزان مصرف عامل پراكنش به
هااي  دهناده تاوان از غلظات  ، ماي 945فاام  پلاي شده با هاي ساختههاي كاربردي رنگبراي تنظيم گرانروي و بهبود ويژگي

بخشي تاخيري، عملكارد بسايار   غلظت سازوكارو  تا زياد با جرم مولكولي متوسط MHو  Hمختلفي استفاده كرد. تيلوزهاي 
هاي اكريليكي مانند دهندهاز غلظتتوان مييابي به گرانروي بيشتر و جذب آب كمتر، براي دست گاهياند. نشان دادهخوبي 
 نيز استفاده كرد.  119فام پلي
هاا  كان هاي منعقدكننده مناسب و در برخي موارد نرمتوان با استفاده از حاللرا مي 945فام حداقل دماي تشكيل فيلم پلي 

پاذير  هااي امتازا   اديري حاللتوان مق، مي945فام هاي ساخته شده با پليزدگي رنگكاهش داد. براي افزايش مقاومت يخ
ها به خمير آسياب و قبل از افزودن رزين باه  شود كه اين حاللها افزود. معموي  توصيه ميگاليكول به آنبا آب مانند اتيلن

 اضافه شوند.    تركيب
كاه ساازگاري   هاي مناسب در اين سامانه استفاده كرد. توجه به اين نكته ضاروري اسات   توان از ضدكفدرصورت لزوم مي

 ضد كف با رزين بايد قبل از استفاده آزمايش شود.

 نگهداري شرايط
محافظ )نگهدارنده( است. براي اطمينان خاطر از جلاوگيري   هها، رزين حاوي مقادير كمي مادبراي جلوگيري از رشد باكتري

توصايه   توساط مشاتري   بيشتر مواد محافظهاي در باز و مخازن نگهداري رزين، استفاده از مقادير در بشكه از رشد باكتري
 شود. ضمنا  مخازن نگهداري رزين و خطوط لوله نيز بايستي در حد امكان تميز باشند.مي
زدگاي و  گراد قابل نگهداري است. رزيان بايساتي از ياخ   درجة سانتي 95تا  1، به مدت شش ماه در دماي بين 945فام پلي

شادن كامال درب   ها از بستهحافظت شود. ضمنا  درصورت باز نمودن درب بشكهقرارگيري در معرض اشعه مستقيم آفتاب م
 اطمينان حاصل كنيد. 

است. اما ممكان اسات    برگ فني، هنگام توليد رزين توسط آزمايشگاه كنترل كيفيت تائيد شدهاطالعات موجود در اين داده
 شان دهند. ها بسته به شرايط نگهداري از مقادير ذكر شده انحراف ناين ويژگي

 ايمني صنعتي و محافظت محيط زيست
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 ست.اخطر بياين ماده 
 


