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    برگ فنيداده 387 فامپلي

 پايدارسازي  

 فعالسطحعوامل        

  ساختاري مشخصات

 براي شونده و خودشبكهامولسيوني  كوپليمر 359 فامپلي

 .استاكريالت  پايه

 

 
 موارد استفاده  

 انواع پارچه منت برايگپي چاپ

 مشخصات فني

 شوند.مي و ضبط گيريسال براي مشتري، در آزمايشگاه كنترل كيفيت اندازههر بچ و پيش از ارتوليد اين اطالعات فني پس از 

 واحد مقدار
 

 

 درصد جامد % 04 ± 1

(ISO 3251: 1 ساعت، °C 145) 

<144 mPa.s 
(cP) 

 گرانروي
(ISO 2555 : 0سوزن ،rpm 64 ،°C 89) 

 LVTويسكومتر بروكفيلد 

1 ± 3  _ 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 ن اطالعاتاي
 .باشدپايش مستمر نمي

 پراكنه  

> 4 °C حداقل دماي تشكيل فيلم (MFFT) 

(ISO 1522) 

41/1 g/cm3 چگالي  

(ISO 2811) 
 فيلم  

 هاي ظاهريويژگي  يسطح چسبناكي شفاف با كمي

14 s  سختي كونيگ(ISO 1522) 

 (ISO 3270) %54± 5رطوبت نسبي و  C°8±89ساعت در دماي  80و  C°64ساعت در دماي  1خشك شدن: 
 (ISO 3270) %54± 5رطوبت نسبي و  C°8±89دماي  انجام آزمون: 

4    °C       
 )محاسباتي( ايدماي انتقال شيشه
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Applications اربردموارد ك 

)بله عنلوان مللال     هلا و مخللو  آن  مصلنوعي هاي سللولزي،  رزين مناسبي براي چاپ خمير پيگمنت بر روي پارچه 359فامپلي
سلايش و   برابر ، ثبات نوري خيلي خوب، مقاومت مكانيكي عالي در359فام پليشده با هاي انجامچاپ باشد.استر/ سلولز( ميپلي

 دهند.ميشستشو و زيردستي نرم را نشان 
 

 فرآورش

 كند.خشك شده و فيلمي شفاف و بدون چسبناكي سطحي ايجاد مي C 4° يدر دماهاي باال 359 فامپلي

 باشد:مي هااول از پركاربردترين آن هاي مختلف اعمال نمود كه دو موردهايي با پيگمنتتوان در سامانهرا مي 359فام پلي

 يدهنده مصنوعهاي حاوي غلظتسيستم -
 White spiritدهنده مصنوعي و مقدار كمي هاي حاوي غلظتسيستم -

 White spiritهاي برپايه امولسيون -

جهت اما  ؛ضروري نيستبا اين رزين  شدههاي چاپپخت فيلم .ضدكف اضافه نمود وي آب وحا رخميتوان به را مي 359فام پلي
 C154°دقيقه در 1به مدت يا  C 134°ثانيه در  C 154 ،44°دقيقه در 5هواي داغ به مدت  توان ازميرسيدن به خواص ثباتي باال 

 .استفاده نمود

 

 نگهداري شرايط

محافظ )نگهدارنده( است. براي اطمينان خلاطر از جللوگيري از رشلد     هها، رزين حاوي مقادير كمي مادبراي جلوگيري از رشد باكتري
ضلمنا    شلود. توصيه ملي  توسط مشتري هاي نگهداري رزين، استفاده از مقادير بيشتر مواد محافظتانكهاي در باز و در بشكه باكتري

 مخازن نگهداري رزين و خطو  لوله نيز بايستي در حد امكان تميز باشند.

گي و قرارگيلري در  زدگراد قابل نگهداري است. رزين بايستي از يخدرجة سانتي 95تا  5ماه در دماي بين  شش، به مدت 359فام پلي

   كامل درب اطمينان حاصل كنيد. شدنها از بستهدرب بشكه نمودنباز  درصورت افظت شود. ضمنا معرض اشعه مستقيم آفتاب مح

ايلن   املا ممكلن اسلت    .اسلت  توسط آزمايشگاه كنترل كيفيلت تائيلد شلده   هنگام توليد رزين برگ فني، اطالعات موجود در اين داده
 ه شرايط نگهداري از مقادير ذكر شده انحراف نشان دهند. بسته ب هاويژگي

   

 ايمني صنعتي و محافظت محيط زيست

 ست.ا خطربياين ماده 
 


