رزينفام

پليفام PR588B

دادهبرگ فني

مشخصات ساختاري
پليفام  ،PR588Bكوپليمر امولسيوني استایرن و
استرهاي اسيد اكریليك است.
موارد استفاده
رنگهاي درونگاهي
رنگهاي برونگاهي

رنگهاي براق
رنگهاي نيمه براق

مشخصات فني
این اطالعات فني پس از هر بچ توليد و پيش از ارسال براي مشتري ،در آزمایشگاه كنترل كيفيت اندازهگيري و ضبط ميشوند.
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اطالعات تكميلي
این اطالعات تكميلي تنها براي افزایش آگاهي به مشتري ارائه شده است و بخشي از مشخصات فني ثابت محصول نبوده ،تحت كنترل و
پایش 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
موارد كاربرد
پليفام  PR588Bیك بسپار پشتپوش ( )Opaque Polymerاست كه تشكيل فيلم نميدهد و بهواسطه اضافه شدن بهه فرمهول
رنگهاي آبپایه بهجاي تيتانيم دياكسيد ،موجب كاهش قيمت تمام شده فرمول رنگ از طریق كاهش هزینه مواد اوليه مهيگهردد.
بهطور كلي استفاده از پليفام  PR588Bبه علل زیر موجب بهينهسازي قيمت رنگهاي آبپایه ميشود:
 اثرگذاري مستقيم پليفام  PR588Bدر ایجاد پشتپوشي
 دستيابي به خواص مقاومتي یكسان در غلظت حجمي رنگدانه ( )PVCباالتر ،بهعلت نياز كمتر پلهيفهام  PR588Bبهه پيونهده
نسبت به تيتانيم دياكسيد
 بهبود كارایي تيتانيم دياكسيد در ایجاد پشتپوشي؛ از طریهق قرارگيهري پلهيفهام  PR588Bبهين ررات تيتهانيم دياكسهيد و
جلوگيري از ایجاد تجمع دوباره آنها
سطح پليفام  PR588Bاندكي آبگریز است و بنابراین بهكهارگيري آن در فرمهول رنهگههاي درونگهاهي سهبب بهبهود مقاومهت
شستشویي ميگردد .استفاده از پليفام  PR588Bدر رنگهاي برونگاهي موجب بهبود دوام و كاهش جذب چرک پوشش ميگردد.
فرآورش
پيشنهاد ميشود كه پيش از ساخت رنگ ،سازگاري پليفام  PR588Bبا تمام اجزاي فرمول و بهویژه حاللهاي مصرفي مورد
ارزیابي قرار گيرد .براي بهكارگيري پليفام  PR588Bدر فرمول رنگ به روش زیر عمل ميشود:
 .1كاهش  15-21درصد از وزن تيتانيم دياكسيد مصرفي؛ در رنگهاي براق و نيمه براق تا  21درصد و در رنگهاي مات تا
 95درصد .نكته قابل توجه این است كه نباید تمام تيتانيم دياكسيد با پليفام  PR588Bجایگزین شود.
 .2تنظيم ميزان پركنهاي موجود
 .9تنظيم ميزان پيونده با درنظر داشتن جذب روغن كمتر پليفام  PR588Bنسبت به تيتانيم دياكسيد؛ توجه شود كه جامد
حجمي رنگ ثابت باقي بماند.
 .4تنظيم ميزان حالل منعقد كننده بر مبناي ميزان بسپار (پيونده و پليفام  )PR588Bموجود در رنگ
 .5تنظيم ميزان عامل پراكنش بر مبناي ميزان رنگدانهها/پركنهاي معدني موجود
 .6حذف وایت اسپيریت ،حالل  412و سایر حاللهاي نرمكننده (مانند بوتيل ديگليكول استات) از فرمول رنگ؛ این مواد
سبب نرم شدن پوسته بسپار پشتپوش شده و كارایي آنرا مختل ميسازند.
 .7تنظيم گرانروي
توجه شود كه پليفام  PR588Bبعد از پيونده به فرمول اضافه شده و توصيه ميشود كه اختالط رنگ از این مرحله به بعد با
دور متوسط همزن انجام شود.
شرايط نگهداري
براي جلوگيري از رشد باكتريها ،رزین حاوي مقادیر كمي ماده محافظ (نگهدارنده) است .براي اطمينهان خهاطر از جلهوگيري از
رشد باكتري در بشكههاي در باز و مخازن نگهداري رزین ،استفاده از مقادیر بيشتر مواد محافظ توسط مشتري توصيه مهيشهود.
ضمناً مخازن نگهداري رزین و خطوط لوله نيز بایستي در حد امكان تميز باشند.
پليفام  ،PR588Bبه مدت شش ماه در دماي بين  5تا  95درجة سانتيگراد قابل نگهداري است .رزین بایستي از یه زدگهي و
قرارگيري در معرض اشعه مستقيم آفتاب محافظت شود .ضمناً درصورت باز نمهودن درب بشهكههها از بسهتهشهدن كامهل درب
اطمينان حاصل كنيد.
اطالعات موجود در این دادهبرگ فني ،هنگام توليد رزین توسط آزمایشگاه كنترل كيفيت تائيد شده است .اما ممكهن اسهت ایهن
ویژگيها بسته به شرایط نگهداري از مقادیر ركر شده انحراف نشان دهند.
ايمني صنعتي و محافظت محيط زيست
این 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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