رزينفام

پليفام 540

دادهبرگ فني
پايدارسازي
فعالكننده هاي سطح

مشخصات ساختاري
پليفام  ،251كوپليمر امولسيوني وينيل استات و
استرهاي اكريليك و بدون نرمكن است.
موارد استفاده
چسب روكش نئوپان
مشخصات فني

اين اطالعات فني پس از توليد هر بچ و پيش از ارسال براي مشتري ،در آزمايشگاه كنترل كيفيت اندازهگيري و ضبط ميشوند.
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اطالعات تكميلي
اين اطالعات تكميلي تنها براي افزايش آگاهي به مشتري ارائه شده است و بخشي از مشخصات فني ثابت محصول نبوده ،تحت كنترل و
پايش مستمر نميباشد.
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اطالعات موجود در اين برگه بر اساس آخرين دانستههاي ما صحيح و قابل اعتماد است .با اين وجود توصيه ميشود مصرفكننده سازگاري مواد و صحت اطالعات فوق را در آزمايشگاه خود پيش از
اقدام قطعي بررسي و تأييد كند .كليه مسؤوليتهاي ناشي از عدم آزمايش ،متوجه مصرفكننده است.
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رزينفام
Applications

موارد كاربرد

پليفام  251براي چسباندن نئوپان به روكشهاي  HPLتحت فشار و حرارت ،مناسب است و چسبندگي بسيار خوبي دارد.
فرآورش
پلي فام  251در دماي بيشتر از  11 °Cخشك شده و فيلمي شفاف و بدون چسبندگي سطحي ايجاد ميكند.
ميزان چسب مورد استفاده براي هر متر مربع نئوپان ،حدوداً  1 kgاست.
پس از قرار دادن روكش  HPLروي سطح نئوپان ،تخته بايد تحت فشار  151بار و دماي بين  51تا  111درجه سانتيگراد قررار
گيرد تا چسب كامالً خشك شود.
براي ساخت چسب با استفاده از پلي فام  ،251ميتوان از تجهيزات معمول در صنايع چسرب اسرتفاده كررد .در صرورت اخرتال
رزين با رزينهاي ديگر ،بايستي پيش از اختال  ،سازگاري رزينها و پس از اختال نيز پايداري آميزه كنترل شود.
شرايط نگهداري
براي جلوگيري از رشد باكتريها ،رزين حاوي مقادير كمي ماده محافظ (نگهدارنده) است .براي اطمينران خراطر از جلروگيري از
رشد باكتري در بشكههاي در باز و تانكهاي نگهداري رزين ،استفاده از مقرادير بيشرتر مرواد محرافظ توسرط مشرتري توصريه
ميشود .ضمناً مخازن نگهداري رزين و خطو لوله نيز بايستي در حد امكان تميز باشند.
پليفام  ،251به مدت شش ماه در دماي بين  5تا  95درجة سرانتيگرراد قابرل نگهرداري اسرت .رزيرن بايسرتي از ير زدگري و
قرارگيري در معرض اشعه مستقيم آفتاب محافظت شود .ضمناً درصورت باز نمرودن درب بشركههرا از بسرتهشردن كامرل درب
اطمينان حاصل كنيد.
اطالعات موجود در اين داده برگ فني ،هنگام توليد رزين توسط آزمايشگاه كنترل كيفيت تائيد شده است .اما ممكرن اسرت ايرن
ويژگيها بسته به شرايط نگهداري از مقادير ذكر شده انحراف نشان دهند.
ايمني صنعتي و محافظت محيط زيست
اين ماده بيخطر است.
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