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برگ فنيداده 301فام پلي
 

 بار يوني

 آنيوني

 مشخصات ساختاري

اي شده، حاوي ، كوپليمر امولسيوني شبكه119فام پلي
 عامليت اسيدي و بر پايه اكريالت است.

 

 موارد استفاده

 پايههاي آبرنگ
 پايههاي آبمركب
 پايههاي آبها و پوليشواكس
  نساجيچاپ و 

 

 مشخصات فني

 شوند.مي و ضبط گيريو پيش از ارسال براي مشتري، در آزمايشگاه كنترل كيفيت اندازهتوليد هر بچ  عات فني پس ازاين اطال

 
 

 واحد مقدار
 

 درصد جامد % 85  5/1

(ISO 3251 :1  ،ساعت°C 115) 

 mPa.s 15حداكثر 
(cP) 

 

 گرانروي
(ISO 2555 1: سوزن ،rpm 61، °C 89) 

 LVT ويسكومتر بروكفيلد

5/1  5/8 
 

_ pH  ييي 
(ISO 976) 

 اطالعات تكميلي

اين اطالعات تكميلي تنها براي افزايش آگاهي به مشتري ارائه شده است و بخشي از عنوان مشخصات فني ثابت محصول نبوده، تحت 
 باشد.كنترل و پايش مستمر نمي

 
 پراكنه واحد مقدار

 هاي ظاهريويژگي - مايع سفيد شيري رنگ 

 156/1 3g/cm چگالي  

(ISO 2811) 
 
 
 
 

Applications 
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 موارد كاربرد

امولسيوني شفاف با گرانرروي زيراد    تورم شده،مهر ذره امولسيون  ،توسط قليا 119فام پليبا خنثي سازي محلول رقيق شده 
بره همرين دليرل ايرن      دهد، ها را به شدت افزايش ميگرانروي آميزه 119فام پلير بسيار كم يداافزايش مق كند.حاصل مي

هاي حراوي  واكس و پوليش ،(textured coatings) هاي بافتاريپوشش پايه،هاي آبها و مركبغلظت دهنده در رنگ
 ذرات ساينده و صنايع نساجي كاربردهاي فراواني يافته است.

   . كاربرد دارد ها نيزالتكسها و امولسيونبراي تنظيم گرانروي  تركيب همچنين،اين 
 

 فرآورش

 پايرداري انبارشري   و اسرت  بهتر ،HEC و CMCهاي سلولزي مانند ، در مقايسه با غلظت دهنده119فامپليبخشي غلظت
 توان آماده مصرف كرد:را به دو روش مي 119فام پليدهنده غلظت بيشتر است.نيز  119فام پليهاي ساخته شده با رنگ

 ي آمراد  هرا محلرول  ،شرود انجرام مري   فوراً با تعداد زيادي از قلياها 119فام پلي سازيخنثيجا كه از آن: سازيخنثيپيش -
جامد(، توسرط قليرا    %5در آب )حداكثر  119فام پليدر اين حالت محلول  .هستند راحتي قابل تهيهبه نيز اين تركيب مصرف
شرود و بيشرترين اثرر    الً خنثري مري  ، كرام 5حردود   pHدر  119فرام  پلري شرود.  شده و سپس به سيستم افرزوده مري   خنثي
 بخشي را دارد. غلظت

مرحلر   برا ايرن كرار     .كار گرفرت هسازي در آميزه بو بدون پيش خنثي توان مستقيماًرا مي 119فام پليسازي درجا: خنثي -
مقردار  كره قليراي آزاد بره   درصورتي .ندارد دشده وجوغليظهاي استفاده از آميزه ي بهنيازسازي حذف شده و ديگر خنثيپيش

، صرورت در غير اينشود. زمان انجام ميو تغليظ آميزه هم 119فام پلي و پخش حضور داشته باشد، انحالل تركيبكافي در 
   .شودمي غليظتركيب محض افزودن قليا، به

برر   ساينده و ساير پودرهاي جامرد دارنرد.   ذرات ها،داشتن رنگدانهتوان زيادي براي معلق نگه ،119 فامپليحاوي  هايآميزه
تغلريظ شرده برا      پايهاي آبشود و آميزهمانع از تجمع ذرات مي ،119فام پليهاي متداول، نمك سديم دهندهخالف غلظت
 نشيني ندارند.( و تهCreaming) افتادن آبمشكل  اين محصول،

 شوند.نشيني پليمر ميزدگي، منجر به تهچنين يخو هم هاي چند ظرفيتينهاي آهن و مس و يا ساير كاتيوحضور يون
 پليمر را دوباره به حالت امولسيوني پايدار برگرداند. ممكن است بتوان با افزايش آب و قليا، زدگي،در صورت يخ

وري استفاده كرد. توجه بره ايرن نكتره ضرر     119فام پليهاي حاوي آميزههاي مناسب در توان از ضدكفدرصورت لزوم مي
 قبل از استفاده آزمايش شود. امولسيونا باست كه سازگاري ضد كف 

 

 شرايط نگهداري

زدگي بايستي از يخ 119فام پليگراد قابل نگهداري است. درج  سانتي 85تا  5، به مدت شش ماه در دماي بين 119فام پلي
شدن كامل درب ها از بستهز نمودن درب بشكهو قرارگيري در معرض اشعه مستقيم آفتاب محافظت شود. ضمناً درصورت با

 اطمينان حاصل كنيد.  
گرچره   ؛اسرت  توسط آزمايشگاه كنترل كيفيرت تائيرد شرده    119فام پليبرگ فني، هنگام توليد اطالعات موجود در اين داده

 ها بسته به شرايط نگهداري از مقادير ذكر شده انحراف نشان دهند. ممكن است اين ويژگي
   

 مني صنعتي و محافظت محيط زيستاي

 ست.خطر ابياين ماده 
 


