رزينفام

پليفام 084

دادهبرگ فني
پايدارسازي
عوامل سطحفعال

مشخصات ساختاري

پليفام  ،451كوپليمر امولسيوني وينيل استات ،استرهاي
اسيد اكريليك و  VeoVaو بدون نرمكن است.
موارد استفاده
رنگهاي داخل ساختمان
رنگهاي خارج ساختمان

عايقبندي ديوارهاي بيروني
مالتها و پوششهاي بافتاري

مشخصات فني
اين اطالعات فني پس از هر بچ توليد 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  ،451بهدليل فيلرخوري زياد ،براي ساخت رنگ هاي داخل ساختمان با غلظت حجمي رنگدانة ( )PVCزياد مناسب است .اين
رزين ،همچنين براي ساخت رنگهاي با غلظت حجمي رنگدانة كمتر ،از قبيل رنگهاي نيمهبراق و رنگگهگاي نمگا ،كگاربرد دارد .از
ديگر زمينههاي كاربري پليفام  ،451پوششهاي بافتاري ( )textured coatingsاست.
به علت  Tgباال ،پليفام  451مقاومت عالي نسبت به جذب چرک و غبار دارد .همچنين مقاومت فيلم پليفام  451نسگبت بگه آب و
مقاومت سايشي و شستشوي آن عالي است.

فرآورش
پليفام  451در دماهاي بيشتر از  34 °Cخشك مي شود و فيلمي شفاف و چقرمه بدون چسبناكي سطحي ايجاد ميكند.
هنگام ساخت رنگ يا مالت با پليفام  ،451ميتوان از تيتانيم دي اكسيد ،رنگدانههاي غير سفيد و همچنين پركنهاي متداول صنعت
رنگ و ساختمان استفاده كرد .پيشنهاد ميشود براي اطمينان از پايداري انبارشي رنگهاي سگاختهشگده ،بگهويگهه در مگواردي كگه از
پركنها و يا رنگدانههاي غير سفيد با سطح ويهة زياد استفاده ميشود ،آزمونهاي انبارداري طوالني مدت انجام شوند .براي دستيابي
به پايداري بيشتر ،استفاده از عوامل پراكنش برپاية نمكهاي پلياكريليك اسيد (مانند پليفام  )313همراه با پلگيفسگفاتهگا توصگيه
ميشود .مقدار عامل پراكنش مورد نياز ،بسته به نوع پركن و رنگدانههاي مصرفي ،بين  1/1تا  3درصد وزني رنگدانه و پگركن متغيگر
است .جهت افزايش مقاومت سايشي رنگهاي داخل ساختمان ،الزم است كه نوع و ميزان مصرف عامل پراكنش بهدقگت آزمگايش و
سپس تثبيت شود.
براي تنظيم گرانروي و بهبود ويهگيهاي كاربردي رنگهاي ساختهشده با پليفام  ،451ميتوان از غلظتدهندههاي مختلفي استفاده
كرد .تيلوزهاي  Hو  MHبا جرم مولكولي متوسط و سازوكار غلظتبخشي تاخيري ،عملكرد بسيار خوبي نشان دادهاند.
حداقل دماي تشكيل فيلم پليفام  451را ميتوان با استفاده از حاللهاي منعقدكننده مناسب و در برخي موارد نرمكنها كگاهش داد.
براي افزايش مقاومت يخزدگي رنگهاي ساختهشده با پليفام  ،451ميتوان مقادير اندكي از حاللهاي امتزاجپذير با آب مانند اتگيلن
گاليكول به آنها افزود .معموالً توصيه ميشود كه اين حاللها به خمير آسياب و قبل از افزودن رزين به تركيب اضافه شوند.
درصورت لزوم ميتوان از ضدكف هاي مناسب در اين سامانه استفاده كرد .توجه به اين نكته ضروري است كه سازگاري ضد كگف بگا
رزين بايد قبل از استفاده آزمايش شود.
قبل از استفاده از رنگدانههاي معدني در رنگهاي نما ،از مقاومت آنها در برابر اشعه فرابنفش ( )UVاطمينان حاصل كنيد.

شرايط نگهداري
براي جلوگيري از رشد باكتري ها ،رزين حاوي مقادير كمي ماده محافظ (نگهدارنده) است .براي اطمينان خگاطر از جلگوگيري از رشگد
باكتري در بشكه هاي در باز و مخازن نگهداري رزين ،استفاده از مقادير بيشتر مواد محافظ توسط مشگتري توصگيه مگيشگود .ضگمناً
مخ ازن نگهداري رزين و خطوط لوله نيز بايستي در حد امكان تميز باشند.
پليفام  ،451به مدت نه ماه در دماي بين  5تا  15درجة سانتيگراد قابل نگهداري است .رزين بايسگتي از يگخزدگگي و قرارگيگري در
معرض اشعه مستقيم آفتاب محافظت شود .ضمناً درصورت باز نمودن درب بشكهها از بستهشدن كامل درب اطمينان حاصل كنيد.
اطالعات موجود در اين دادهبرگ فني ،هنگام توليد رزين توسط آزمايشگاه كنترل كيفيگت تائيگد شگده اسگت .امگا ممكگن اسگت ايگن
ويهگيها بسته به شرايط نگهداري از مقادير ذكر شده انحراف نشان دهند.

ايمني صنعتي و محافظت محيط زيست
اين ماده بيخطر است.

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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