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برگ فني   داده  748فام پلي  

 پايدارسازي

 فعالعوامل سطح                              

 مشخصات ساختاري

رهاي بر پايه است امولسيونياكريليك كوپليمر ، 748فام پلي
  است. كنبدون نرماسيد و كريليك متا

 

 
 پوشهاي تركسيستم  

  موارد استفاده
پذير                                               عايق بام انعطاف

 هاي منعطفپوشش

 مشخصات فني
 شوند.گيري و ضبط ميكيفيت اندازهاين اطالعات فني پس از هر بچ توليد و پيش از ارسال براي مشتري، در آزمايشگاه كنترل 

  واحد مقدار

 درصد جامد  %  54 ± 1

)ISO 3251: 1 ساعت، °C 105( 
200<	 	 mPa.s 

(cP)  
  گرانروي

)ISO 2555 1: سوزن ،rpm 20 ،°C 23(  
  RVT ويسكومتر بروكفيلد

1 ± 5/8   _  pH  ييي  
(ISO 976)  

 اطالعات تكميلي
 باشد.به مشتري ارائه شده است و بخشي از مشخصات فني ثابت محصول نبوده، تحت كنترل و پايش مستمر نميتنها براي افزايش آگاهي اين اطالعات 

 پراكنه  

٠<  °C  حداقل دماي تشكيل فيلم)MFFT(  
(ISO 2115)  

03/1  g/cm3 چگالي  
(ISO 2811)  

 فيلم  
  هاي ظاهريويژگي  شفاف           

  ايدماي انتقال شيشه ℃  -35
  (محاسباتي)

5  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  
افظتي پذير محهاي بام انعطافطور خاص در عايقي اكريليك كه بهي وسيعي از محصوالت برپايهبه طور عمده براي ساخت گستره 748فام پلي

، استيل يورتانهاي پليهاي قديمي، فومتوانند بر روي سطوح مختلف بام مانند سازهها به راحتي ميشود، كاربرد دارد. اين پوششاستفاده مي
دوام خارجي و مقاومت به اشعه ماوراءبنفش، نيرو و ازدياد طول  748فام پلياز جمله مزاياي استفاده از  شده اعمال شوند.و يا بتن پختهگالوانيزه 

 باشد.هاي تعمير و نگهداري متداول بر روي بام ميكششي باال، مقاومت به تگرگ و چقرمگي پوشش براي مقاومت به تردد افراد و فعاليت
كار هاي پايين نصب براي سازنده و پيمانمو يا غلتك منجر به هزينهوي كم، تميزسازي آسان با آب و سادگي اعمال با اسپري، قلمسميت و ب
گي در برابر جذب آلود يمدتمقاومت طوالني  ،اي پايينپذيري ذاتي پليمرهايي با دماي انتقال شيشهانعطاف عالوه بر 748فام پلي شده است.

شود. به واسطه تمايل باالي سطوح تيره به جذب گرما، هاي بام با مقاومت پايين به جذب آلودگي، با گذشت زمان به سرعت تيره مي. عايقدارد
هاي انرژي تواند دماي سطح بام را افزايش دهد كه درنتيجه موجب افزايش دماي محيط داخلي و هزينهطور چشمگيري ميها بهجذب آلودگي

نسبت به جذب آلودگي مقاومت نشان داده و ظاهر سفيد و بازتابنده را به مدت  748فام پليي هاي برپايهحالت كلي پوشش شود. درمي
كنند كه منتج به طوالني تر شدن عمر بام و كاهش دما داخل ساختمان و پذير معمول حفظ ميهاي انعطافتري نسبت به پوششطوالني
مدت در دماي پايين دركنار چسبندگي خشك و پذيري طوالنيداراي انعطاف 748فام پليي هاي برپايهسيونفرموال شود.هاي تهويه ميهزينه

همچنين توانايي مقاومت در برابر آزمون  .هاي مختلف (چگالي باال و پايين) استيورتان با درجههاي پليتر عالي بر روي انواع سطوح شامل فوم
هاي ها و انقباضتوانند با انبساطبدون شكست و ترك را دارند كه از اين رو مي -C°25 در دماي  180°تا  Mandrelپذيري خمشي انعطاف

. مقاومت شودپذيري در طول زمان حفظ مياي براي مهاجرت از سيستم وجود ندارد، انعطافكنندهدمايي سطوح تطبيق يابند. از آنجا كه هيچ نرم
  مر عايق بام را افزايش دهد.تواند عطوالني مدت نسبت به ترك مي

  
  فرآورش

پذيري باال و مقاوم در برابر آب و اشعه شود و فيلمي تقريبا شفاف، بدون ترك با انعطافخشك مي C°0 در دماهاي بيشتر از 748فام پلي
ها و شده، به ويژه در مواردي كه از پركنهاي ساختهشود براي اطمينان از پايداري انبارشي آميزهپيشنهاد مي كند.ماوراءبنفش ايجاد مي

ها، فاتفسهاي انبارداري طوالني مدت انجام شود. افزون بر استفاده گسترده از پليشود، آزمونهايي با سطح ويژه زياد استفاده ميرنگدانه
عنوان عامل پراكنش نيز جهت دستيابي به پايداري بيشتر بايد ) به101فام پلييك با وزن مولكولي پايين (مانند آكريلهاي اسيدهاي پلينمك

درصد وزني رنگدانه و پركن متغير  %4/0تا  1/0ي ها در محدودهبكارگرفته شوند. مقدار عامل تركننده و پراكنش مورد نياز ، بسته به نوع آن
تفاده از ساير عوامل تركننده يا اجزا حساس به آب ممكن است به طور عكس بر چسبندگي تر اثرگذار باشد. است. شايان ذكر است كه اس

  تواند موجب توازن نيروي كششي عالي و ازياد طول باشد.جامد حجمي پيشنهادي مي انحراف از غلظت حجمي پيگمنت و
تيلوز و يا  MHو  Hوند كه نتايجي بسيار خوب با بكارگيري درجات سري توانند استفاده شمي HECهاي نوع دهندهاي از غلظتگرچه گستره

  بايد با دقت قبل از افزودن بررسي گردد. 748فام پليها با دهندهاند. در موارد ديگر، سازگاري غلظتدست آمدهدرجات ناتروسول به
فرآيندپذيري   پذير، يك مزيت براي بهبودپوششي انعطافهاي ، افزودن مقادير كوچك حالل به سيستم748فام پليپايين  MFFTدر كنار 

هاي مناسب در اين سامانه استفاده كرد. توجه توان از ضدكفها بايد با دقت صورت گيرد. در صورت لزوم ميگردد. افزودن حاللمحسوب مي
 به اين نكته ضروري است كه سازگاري ضدكف با رزين بايد قبل از استفاد آزمايش شود.

 

  شرايط نگهداري
در  ها، رزين حاوي مقادير كمي ماده محافظ (نگهدارنده) است. براي اطمينان خاطر از جلوگيري از رشد باكتريبراي جلوگيري از رشد باكتري

هداري رزين گشود. ضمناً مخازن نهاي نگهداري رزين، استفاده از مقادير بيشتر مواد محافظ توسط مشتري توصيه ميهاي در باز و تانكبشكه
گراد قابل نگهداري است. درجة سانتي 25تا  5، به مدت شش ماه در دماي بين 748فام پلي و خطوط لوله نيز بايستي در حد امكان تميز باشند.

شدن كامل درب اطمينان حاصل كنيد. اطالعات ها از بستهزدگي محافظت شود. ضمناً درصورت باز نمودن درب بشكهرزين بايستي از يخ
ا بسته به شرايط هاست. اما ممكن است اين ويژگييت تائيد شده برگ فني، هنگام توليد رزين توسط آزمايشگاه كنترل كيفموجود در اين داده

 نگهداري از مقادير ذكر شده انحراف نشان دهند. 
  اين ماده بي خطر است.
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