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    برگ فنيداده 567فام پلي

 پايدارسازي

 فعالعوامل سطح

 ساختاري مشخصات

استرهاي و  استايرنامولسيوني  پليمركو، 765فام پلي
 .استكن نرم بدون و اسيد كريليكمتا

 هاي سيليكاتيرنگ
 بندهاي انعطاف پذير و آبپوشش
 پوش كرَهاي تَسيستم
 آستري

 

 موارد استفاده
 هاي داخل ساختمانرنگ 
 هاي خارج ساختمانرنگ           

 هاي بافتاريپوشش ها ومالت           
 هاي سيليكونيرنگ           

 مشخصات فني

 شوند.مي و ضبط گيريو پيش از ارسال براي مشتري، در آزمايشگاه كنترل كيفيت اندازهتوليد هر بچ اين اطالعات فني پس از 

  واحد مقدار

 درصد جامد % 51  1

(ISO 3251: 1 ساعت، °C 115) 

1511  9511 mPa.s 
(cP) 

 گرانروي
(ISO 2555 2: سوزن، rpm 61 ،°C 49) ، ويسكومتر بروكفيلدLVT 

5/1  5 _ pH  ييي 
(ISO 976) 

 اطالعات تكميلي

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

 پراكنه  

45/1 - 14/1 μm              اندازه ذرات 

1 °C حداقل دماي تشكيل فيلم (MFFT) 
(ISO 2115) 

14/1 g/cm3 چگالي  

(ISO 2811) 

 فيلم  

 هاي ظاهريويژگي شفاف با چسبندگي سطحي

6- °C  محاسباتي( ايشيشهدماي انتقال(  

5    S 

 

 (ISO 1522)سختي كونيگ 
 (ISO 3270) %51± 5رطوبت نسبي و  C°4±49ساعت در دماي  42و  C°61ساعت در دماي  1خشك شدن: 

 (ISO 3270) %51± 5رطوبت نسبي و  C°4±49دماي  انجام آزمون: 
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Applications موارد كاربرد 

 هراي رزينري،  مرالت  سراخت برراي   و پركن، توان زياد دربرگيري رنگدانهآب و  برابرقاومت در م پذيري،به علت انعطاف 765فام پلي
 .شودبندي توصيه ميپذير براي آبهاي انعطافويژه پوششهاي نماي ساختمان و بهرنگ پوش،هاي تركسيستم

 

 فرآورش

 كند.ايجاد مي آب مقاوم در برابربدون ترك و  پذير،انعطاففيلمي  خشك مي شود، C 1°از  بيشتردر دماهاي  765فام پلي

هاي درشت انردازه  چنين پركنهاي غير سفيد و همتوان از تيتانيم دي اكسيد، رنگدانه، مي765فام پليهنگام ساخت رنگ يا مالت با 
ويژه در مواردي كه از شده، بهختههاي ساشود براي اطمينان از پايداري انبارشي آميزهسازي استفاده كرد. پيشنهاد ميمتداول در مالت

يرابي بره   مدت انجرام شروند. برراي دسرت     هاي انبارداري طوالنيشود، آزمونهاي با سطح ويژة زياد استفاده ميها و يا رنگدانهپركن
هرا توصريه   فسرفات ( همرراه برا پلري   111فام اكريليك اسيد )مانند پليهاي پليپايداري بيشتر، استفاده از عوامل پراكنش برپاية نمك

درصد وزني رنگدانه و پركن متغير  2/1تا  1/1هاي مصرفي، بين شود. مقدار عامل پراكنش مورد نياز، بسته به نوع پركن و رنگدانهمي
 است. 

كرردن  ها را مستقيماً و بدون اضافه ها و پركنتوان رنگدانهپذيري كه مقادير كمتري پركن دارند، ميهاي انعطافبراي ساخت پوشش
 افزود. 765فام پليآب، به 

هاي مختلفي استفاده دهندهتوان از غلظت، مي765فام پليشده با هاي ساختههاي كاربردي رنگبراي تنظيم گرانروي و بهبود ويژگي
هراي داخرل   در سيسرتم  بخشي تراخيري، عملكررد بسريار خروبي    غلظت سازوكاربا جرم مولكولي متوسط و  MHو  Hكرد. تيلوزهاي 

در اين موارد  .روني مناسب نيستنديپذير بهاي انعطافبراي پوشش جذب آب زيادي دارند و هااما اين غلظت دهندهاند. داشته ساختمان
و يرا   (119فرام  ريليكري )ماننرد پلري   كاهراي  دهنرده تروان از غلظرت  مري  ،بيشرتر و جرذب آب كمترر    يابي به گرانرروي دست با هدف
 فقرط بايرد از  كاتي يهراي سريل  سيسرتم براي ساخت  .استفاده كردصورت مخلوط يورتاني تجمعي به تنهايي يا بهپليهاي هندهدغلظت

 كرد. استفاده  H)هيدروكسي اتيل سلولز )مانند تيلوز
ي كاربردهاي ويژگيبراي بهبود  پذير،هاي انعطافبه پوششمنعقدكننده ي حالل اندكقدار افزايش م ،765فام پلي كم MFFT باوجود
 . افزايش حالل بايد با دقت كامل انجام شود.است مفيد سامانه

هاي مناسب در اين سامانه استفاده كرد. توجه به اين نكته ضروري است كه سازگاري ضد كرف برا   توان از ضدكفدرصورت لزوم مي
 رزين بايد قبل از استفاده آزمايش شود.

 اطمينان حاصل كنيد. (UV) رابنفشفها در برابر اشعه آن هاي نما، از مقاومتدني در رنگهاي معقبل از استفاده از رنگدانه
 

 شرايط نگهداري

محافظ )نگهدارنده( است. براي اطمينان خراطر از جلروگيري از رشرد     هها، رزين حاوي مقادير كمي مادبراي جلوگيري از رشد باكتري
شرود. ضرمناً   توصيه مري  توسط مشتري هداري رزين، استفاده از مقادير بيشتر مواد محافظهاي نگهاي در باز و تانكدر بشكه باكتري

 مخازن نگهداري رزين و خطوط لوله نيز بايستي در حد امكان تميز باشند.
ري در زدگي و قرارگير گراد قابل نگهداري است. رزين بايستي از يخدرجة سانتي 45تا  5، به مدت شش ماه در دماي بين 765فام پلي

 شدن كامل درب اطمينان حاصل كنيد. ها از بستهمعرض اشعه مستقيم آفتاب محافظت شود. ضمناً درصورت باز نمودن درب بشكه
اسرت. امرا ممكرن اسرت ايرن       برگ فني، هنگام توليد رزين توسط آزمايشگاه كنترل كيفيرت تائيرد شرده   اطالعات موجود در اين داده

 اري از مقادير ذكر شده انحراف نشان دهند. ها بسته به شرايط نگهدويژگي
   

 ايمني صنعتي و محافظت محيط زيست

 ست.خطر ابياين ماده 
 


