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    برگ فنيداده 054فام پلي

 پايدارسازي

 كننده هاي سطحفعال

 ساختاري مشخصات

 وينيل استات وامولسيوني  وپليمرك، 251فام پلي
 است. كننرم بدون كريليك وااسترهاي 

 

 
 

 موارد استفاده
 نئوپان چسب روكش

 

 مشخصات فني

 شوند.مي و ضبط گيريمشتري، در آزمايشگاه كنترل كيفيت اندازههر بچ و پيش از ارسال براي توليد اين اطالعات فني پس از 

 واحد مقدار
  

 درصد جامد % 51 ± 1

(ISO 3251: 1 ساعت، °C 115) 

2111 ± 11111 mPa.s 
(cP) 

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

 RVT ويسكومتر بروكفيلد

5/1 ± 5/2 _ pH  ييي 
(ISO 976) 

 اطالعات تكميلي

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  

11 °C حداقل دماي تشكيل فيلم (MFFT) 
(ISO 2115) 

15/1 g/cm3 چگالي  

(ISO 2811) 
 

 فيلم  

 هاي ظاهريويژگي طحيچسبندگي س بدونو  شفاف

55   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 

 مناسب است و چسبندگي بسيار خوبي دارد.  ،تحت فشار و حرارت HPL يهان به روكشبراي چسباندن نئوپا 251فام پلي
 

 فرآورش

 كند.ايجاد مي سطحي فيلمي شفاف و بدون چسبندگي خشك شده و  C 11° تر ازبيشدر دماي  251پلي فام 

 .است kg 1 چسب مورد استفاده براي هر متر مربع نئوپان، حدوداًميزان 

گراد قررار  درجه سانتي 111تا  51 دماي بين بار و 151روي سطح نئوپان، تخته بايد تحت فشار  HPLروكش  قرار دادنپس از 
 خشك شود. گيرد تا چسب كامالً

در صرورت اخرتال     از تجهيزات معمول در صنايع چسرب اسرتفاده كررد.    توان، مي251پلي فام  با استفاده ازساخت چسب  ايرب
  و پس از اختال  نيز پايداري آميزه كنترل شود. هاسازگاري رزين ،هاي ديگر، بايستي پيش از اختال رزين با رزين

 

 نگهداري شرايط

محافظ )نگهدارنده( است. براي اطمينران خراطر از جلروگيري از     هها، رزين حاوي مقادير كمي مادبراي جلوگيري از رشد باكتري
توصريه   توسرط مشرتري   هاي نگهداري رزين، استفاده از مقرادير بيشرتر مرواد محرافظ    هاي در باز و تانكدر بشكه كتريرشد با
 شود. ضمناً مخازن نگهداري رزين و خطو  لوله نيز بايستي در حد امكان تميز باشند.مي

زدگري و  ي اسرت. رزيرن بايسرتي از ير     گرراد قابرل نگهردار   درجة سرانتي  95تا  5، به مدت شش ماه در دماي بين 251فام پلي
شردن كامرل درب   هرا از بسرته  قرارگيري در معرض اشعه مستقيم آفتاب محافظت شود. ضمناً درصورت باز نمرودن درب بشركه  

 اطمينان حاصل كنيد. 

كرن اسرت ايرن    است. اما مم برگ فني، هنگام توليد رزين توسط آزمايشگاه كنترل كيفيت تائيد شدهاطالعات موجود در اين داده
 ها بسته به شرايط نگهداري از مقادير ذكر شده انحراف نشان دهند. ويژگي

 

 ايمني صنعتي و محافظت محيط زيست

 ست.ا خطربياين ماده 
 


