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    برگ فنيداده MTB فامپلي

 پايدارسازي 

 فعالسطحعوامل        

  ساختاري مشخصات

اي شونده و خودشبكهكوپليمر امولسيوني  MTB فامپلي
 .استاكريالت  پايه بر

 
 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) 

15  05 mPa.s 
(cP) 

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

 LVTويسكومتر بروكفيلد 

5/4  5/6  _ pH  ييي 
(ISO 976) 

 ميلياطالعات تك

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  

> 4 °C حداقل دماي تشكيل فيلم (MFFT) 

(ISO 1522) 

45/1 g/cm3 چگالي  

(ISO 2811) 
 فيلم  

 هاي ظاهريويژگي  سطحي چسبناكيپوش با اي پشتاندازه تا

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: 

5- °C 
 )محاسباتي( ايدماي انتقال شيشه
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Applications موارد كاربرد 

بسنيار شنفا     رزينن  شده با اينن انجام هايچاپ .استساخت خمير پيگمنت براي چاپ انواع پارچه براي  عاليي رزين MTB فامپلي
 .هستند
 .رددانبر پايداري آن  ي، تاثيرهايي مانند چاپ برداشتيدر چاپ اسيد افزودن پايداري الكتروليتي خوبي دارد و بنابراين MTB فامپلي
و  موقع ساخت خمير چاپ و هنگام چاپ( ، هنگام اعمال فشارهاي مكانيكي )مثالًرزيناين  خوب دليل مقاومت حرارتي و مكانيكيهب

 .يا افزايش دما، پايداري آن دچار مشكل نخواهد شد
هاي بسيار ظريف نيز وريو حتي در صورت استفاده از ت استبرخوردار  از خصوصيات چاپي عالي MTB رزينخمير چاپ تهيه شده با 

 .گرفتگي نخواهد داشتمشكل شابلون
 

 فرآورش

هناي  آمينزه در صننعت چناپ،    متنداول هناي  فرموالسنيون  درتنهايي يا همراه با كوپليمرهناي بوتناديني   بهتوان را مي MTB فامپلي
 مقدار نفت كمتر استفاده كرد.و يا اختالطي از اين دو با  هاي مصنوعي بدون نفتغلظت دهنده آب، درامولسيوني نفت 

 خوبي دارند. سايشي و شستشوييهاي و مقاومت عاليثبات نوري  رنگ طبيعي،زير دست نرم،  MTB فامپليهاي انجام شده با چاپ
 است. خوبنيز در بسياري موارد  MTBفام پليشده با هاي چاپشويي پارچهمقاومت خشك

  هاي زير استفاده كرد: مستقيم در چاپ عالوه بر چاپتوان ميرا  MTBفام پلي

هاي اسيدي يا ( براي چاپBASF) ®Decrolinو احياء كننده دكرولين  ®Printofixهاي چاپ برداشت رنگي با پيگمنت -
 (®Remazolهاي خنثي )مانند رنگ

 ®Remazol رنگرزيبراي  تارتاريكو اسيد  ®Imperonچاپ رزرو با پيگمنت هاي  -

كار هاي مقاوم به اسيد بهدهندههاي امولسيوني مصنوعي و يا ساير غلظتدهندهبايد همراه با غلظت MTB فامپلي در دو روش فوق،
 بايد براي شرايط كاربري مناسب باشند. نيز هاي مصرفيرود و پيگمنت

 

 نگهداري شرايط

ده( است. براي اطمينان خناطر از جلنوگيري از رشند    محافظ )نگهدارن هها، رزين حاوي مقادير كمي مادبراي جلوگيري از رشد باكتري
ضنمناً   شنود. توصيه مني  توسط مشتري هاي نگهداري رزين، استفاده از مقادير بيشتر مواد محافظهاي در باز و تانكدر بشكه باكتري

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

زدگني و قرارگينري در   گراد قابل نگهداري است. رزين بايستي از يخدرجة سانتي 85تا  5در دماي بين ماه  نه، به مدت MTBفام پلي
   كامل درب اطمينان حاصل كنيد. شدنها از بستهدرب بشكه نمودنباز  درصورت افظت شود. ضمناًمعرض اشعه مستقيم آفتاب مح

اينن   امنا ممكنن اسنت    .اسنت  وسط آزمايشگاه كنترل كيفينت تائيند شنده   تهنگام توليد رزين برگ فني، اطالعات موجود در اين داده
 بسته به شرايط نگهداري از مقادير ذكر شده انحرا  نشان دهند.  هاويژگي

   

 ايمني صنعتي و محافظت محيط زيست

 ست.ا خطربياين ماده 
 


