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    برگ فنيداده PR609Eفام پلي

 پايدارسازي

 / كلوئيد محافظفعالعوامل سطح

 ساختاري مشخصات

 و وينيل استاتامولسيوني  پليمركو، PR609Eفام پلي
  .استكن نرم بدونكريليك ا اسيد استرهاي

 

 
  موارد استفاده

  هاي داخل ساختمان رنگ

 هاي خارج ساختمان  رنگ
           

 ت فنيمشخصا
 شوند.مي و ضبط گيرياين اطالعات فني پس از هر بچ توليد و پيش از ارسال براي مشتري، در آزمايشگاه كنترل كيفيت اندازه

  واحد رمقدا

 درصد جامد  %  50 ± 1

)ISO 3251: 1 ساعت، °C 105( 
2000 ±6000  mPa.s 

(cP)  
  گرانروي

)ISO 2555 4: سوزن ،rpm 60 ،°C 23(  
  LVT كفيلدويسكومتر برو

5/0 ± 5/4   _  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  

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

09/1  g/cm3 چگالي  
(ISO 2811)  

  
 فيلم  

  هاي ظاهريويژگي  سطحي  چسبناكي بدونپذير انعطاف كمي، شفاف

56  S 
 

  (ISO 1522) سختي كونيگ
  (ISO 3270) %50± 5رطوبت نسبي و  C°2±23ساعت در دماي  24و  C°60ساعت در دماي  1خشك شدن: 

 (ISO 3270) %50± 5رطوبت نسبي و  C°2±23دماي  انجام آزمون: 
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Applications موارد كاربرد  
هاي داخل و خارج ساختمان توصيه اكريليك است كه براي توليد رنگ استات ي برپايه وينيلامولسيونيك كوپليمر  PR609Eفام پلي
را  زيرآينـد بـه   چسـبندگي نفـوذ، تـر كـردن و     آن است كهبفرد  اين رزين ناشي از سامانه پايدارسازي منحصر ممتازشود. عملكرد مي

  كند.تشكيل يك فيلم بادوام را تضمين مي نفوذ رزين به درون گچ و ،اندازه ذرات متوسط علت بهتسهيل كرده و 

  فرآورش
  كند.سطحي كم ايجاد مي چسبناكيپذير با انعطافو  فيلمي شفافو  شودخشك مي  C3°از  تركمدر دماهاي  PR609Eفام پلي
هاي متـداول صـنعت   چنين پركنهاي غير سفيد و همتوان از تيتانيم دي اكسيد، رنگدانه، ميPR609E فامپليساخت رنگ با  براي

از در مـواردي كـه    ويـژه بـه شـده،  هاي سـاخته شود براي اطمينان از پايداري انبارشي رنگپيشنهاد ميرنگ و ساختمان استفاده كرد. 
يابي براي دستمدت انجام شوند.  هاي انبارداري طوالنيشود، آزموند استفاده ميهاي غير سفيد با سطح ويژة زياها و يا رنگدانهپركن

هـا توصـيه   فسـفات ) همراه با پلـي 101فام اكريليك اسيد (مانند پليهاي پلينمك برپاية به پايداري بيشتر، استفاده از عوامل پراكنش
درصد وزني رنگدانه و پـركن متغيـر    1تا  3/0هاي مصرفي، بين گدانهمقدار عامل پراكنش مورد نياز، بسته به نوع پركن و رن شود.مي

آزمـايش و  دقـت  ساختمان، الزم است كه نوع و ميزان مصرف عامل پراكنش به اخلهاي دجهت افزايش مقاومت سايشي رنگ است.
  د.سپس تثبيت شو

هاي مختلفـي  دهندهتوان از غلظت، ميPR609Eفام پليشده با هاي ساختههاي كاربردي رنگبهبود ويژگيبراي تنظيم گرانروي و 
. در انـد نشـان داده  بسـيار خـوبي   عملكردبخشي تاخيري، غلظت سازوكارجرم مولكولي متوسط و  با MHو  Hاستفاده كرد. تيلوزهاي 
نيز استفاده  103فام انند پليهاي اكريليكي مدهندهاز غلظت توانمي يابي به گرانروي بيشتر و جذب آب كمتر،برخي موارد براي دست

   كرد.
 هـا كـن نـرم  در برخـي مـوارد  و منعقدكننده مناسـب   هايحاللبا استفاده از توان ميرا  PR609Eفام پليحداقل دماي تشكيل فيلم 

پذير امتزاجهاي حالل اندكي از توان مقادير، ميPR609Eفام پليشده با هاي ساختهرنگ زدگيمقاومت يخبراي افزايش  .كاهش داد
 تركيـب آسياب و قبل از افزودن رزيـن بـه    ها به خميرشود كه اين حاللمعموالً توصيه مي ها افزود.با آب مانند اتيلن گاليكول به آن

     .اضافه شوند
ـ ف هاي مناسب در اين سامانه استفاده كرد. توجه به اين نكته ضروري است كه سازگاري ضد كـ توان از ضدكفدرصورت لزوم مي ا ب

  قبل از استفاده آزمايش شود. بايد رزين
  اطمينان حاصل كنيد. )UV( بنفشفراها در برابر اشعه آن از مقاومت ،نماهاي معدني در رنگ هايرنگدانهقبل از استفاده از 

  نگهداري شرايط
ي اطمينان خـاطر از جلـوگيري از رشـد    محافظ (نگهدارنده) است. برا هها، رزين حاوي مقادير كمي مادبراي جلوگيري از رشد باكتري

ضـمناً   شـود. توصـيه مـي  توسـط مشـتري   نگهداري رزين، استفاده از مقادير بيشتر مواد محافظ  مخازنهاي در باز و در بشكه باكتري
  مخازن نگهداري رزين و خطوط لوله نيز بايستي در حد امكان تميز باشند.

زدگـي و  گراد قابـل نگهـداري اسـت. رزيـن بايسـتي از يـخ      درجة سانتي 35تا  5، به مدت شش ماه در دماي بين PR609Eفام پلي
كامـل درب اطمينـان    شـدن ها از بستهدرب بشكه نمودنباز  درصورت افظت شود. ضمناًقرارگيري در معرض اشعه مستقيم آفتاب مح

   حاصل كنيد.
ايـن   امـا ممكـن اسـت    .اسـت  كنترل كيفيت تائيـد شـده   توسط آزمايشگاههنگام توليد رزين برگ فني، اطالعات موجود در اين داده

  بسته به شرايط نگهداري از مقادير ذكر شده انحراف نشان دهند.  هاويژگي
  ايمني صنعتي و محافظت محيط زيست

.است خطراين ماده بي  


