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    برگ فنيداده 123فام پلي

 پايدارسازي

 وينيل الكلپلي

 ساختاري مشخصات

همراه با وينيل استات امولسيوني  هموپليمر، 941فام پلي
 است. بوتيل فتاالتدي كننرم

 

 

 
 موارد استفاده
 بنديچسب كاغذ و بسته

 

 مشخصات فني

 شوند.مي و ضبط گيرياي مشتري، در آزمايشگاه كنترل كيفيت اندازهو پيش از ارسال برتوليد هر بچ اين اطالعات فني پس از 

 واحد مقدار
  

 درصد جامد % 24 ± 1

(ISO 3251: 1 ساعت، °C 115) 

15111 ± 65111 mPa.s 
(cP) 

 گرانروي
(ISO 2555 5: سوزن، rpm 41، °C 49) 

 RVT ويسكومتر بروكفيلد

1 ± 2 _ pH  ييي 
(ISO 976) 

 اطالعات تكميلي

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  

2 °C حداقل دماي تشكيل فيلم (MFFT) 
(ISO 2115) 

16/1 g/cm3 چگالي  

(ISO 2811) 
 

 فيلم  

 هاي ظاهريويژگي چسبندگي سطحي ونبدپذير و ، انعطافشفاف

111 s 
 (ISO 1522) سختي كونيگ

 (ISO 3270) %51± 5رطوبت نسبي و  C°4±49ساعت در دماي  42و  C°61ساعت در دماي  1خشك شدن: 
 (ISO 3270) %51± 5رطوبت نسبي  و C°45-41دماي  انجام آزمون: 
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Applications موارد كاربرد 

 شود.استفاده مي هاي المينيتوچسبچسب كاغذ و مقوا  ساختبراي  941فام پلي
 

 فرآورش

گليكوول  دي، بوتيول Texanolهاي ديرجوو  ماننود   با استفاده از حاللتوان ميرا  941فام پليحداقل دماي تشكيل فيلم 
در ساخت چسب كاغوذ   كه هاي بنزوآتيكنچنين سازگاري خوبي با نرماين رزين هم كاهش داد. هاكناستات و يا ساير نرم

 دارد.    ،دنشواستفاده مي

بوراي تنيويم    كوار بورد.  بوه  هواي مصونوعي  همراه با ساير هموپليمرها، مشتقات نشاسته و التكوس توان را مي 941فام پلي
ده از بوا اسوتفا  هاي مختلفي استفاده كورد.  دهندهتوان از غليت، مي941فام پليشده از گرانروي و سهولت كار با چسب تهيه

بخشي تواخيري هسوتند، نتوايس بسويار خووبي      غليت سازوكاركه داراي جرم مولكولي متوسط تا زياد و  MHو  Hتيلوزهاي 
هواي اكريليكوي )ماننود    دهنوده تووان از غليوت  بيشتر و جذب آب كمتر مي يابي به گرانرويدست آمده است. براي دستبه
 ( نيز استفاده كرد.119فام پلي

هاي مناسب در اين سامانه استفاده كرد. توجه به اين نكته ضوروري اسوت كوه سوازگاري     توان از ضدكفدرصورت لزوم مي
   ا رزين قبل از استفاده آزمايش شود.بضد كف 

شووند.   ها و ماشين آالت بايود بالفاصوله پوس از اتموام كوار بوا آب شسوته       ، دستگاه941فام پليبا توجه به چسبندگي زياد 
فوام  پلوي هاي كلردار منجر به توورم  هيدروكربن هاي مكانيكي انجام شود.ها بايد با رو صورت تميزكاري دستگاهيرايندرغ
 شوند.  مي 941
 

 نگهداري شرايط

محافظ )نگهدارنده( است. براي اطمينان خاطر از جلووگيري   هها، رزين حاوي مقادير كمي مادبراي جلوگيري از رشد باكتري
توصويه   توسط مشتري هاي نگهداري رزين، استفاده از مقادير بيشتر مواد محافظهاي در باز و تانكدر بشكه اكترياز رشد ب
 شود.مي

زدگوي و  گراد قابل نگهداري است. رزيون بايسوتي از يو    درجة سانتي 95تا  1، به مدت شش ماه در دماي بين 941فام پلي
كامول درب   شودن ها از بستهدرب بشكه نمودنباز  درصورت يت شود. ضمناًافقرارگيري در معرض اشعه مستقيم آفتاب مح

   اطمينان حاصل كنيد.

 اما ممكون اسوت   .است توسط آزمايشگاه كنترل كيفيت تائيد شدههنگام توليد رزين برگ فني، اطالعات موجود در اين داده
 ن دهند. بسته به شرايط نگهداري از مقادير ذكر شده انحراف نشا هااين ويژگي

  

 ايمني صنعتي و محافظت محيط زيست

 ست.ا خطربياين ماده 
 


