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    برگ فنيداده 134فام پلي

 پايدارسازي

 فعالعوامل سطح

 ساختاري مشخصات

وينيل استات و امولسيوني  پليمركو، 291فام پلي
 .استكن نرم بدونكريليك و ااسترهاي 

 

 

 موارد استفاده
  هاي داخل ساختمان رنگ

 هاي خارج ساختمان  رنگ

 

 مشخصات فني

 شوند.مي و ضبط گيريهر بچ و پيش از ارسال براي مشتري، در آزمايشگاه كنترل كيفيت اندازه توليداين اطالعات فني پس از 

 واحد مقدار
 

 

 درصد جامد % 55  1

(ISO 3251: 1 ساعت، °C 115) 

1111  9511 mPa.s 
(cP) 

 گرانروي
(ISO 2555 2: سوزن، rpm 41، °C 49) 

 RVT ويسكومتر بروكفيلد

5/1  5/2  _ 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  

< 1 °C حداقل دماي تشكيل فيلم (MFFT) 
(ISO 2115) 

12/1 g/cm3 چگالي  
(ISO 2811) 

 

 فيلم  

 هاي ظاهريويژگي چسبندگي سطحي، كمي كدر بدون

21  
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°4±49دماي  انجام آزمون: 
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 موارد كاربرد 

 زياد، مناسب است. يو شستشو هاي داخل ساختمان با مقاومت سايشياخت رنگبراي س 291فام پلي

 

 فرآورش

 كند.چسبندگي سطحي ايجاد مي بدونخشك مي شود و فيلمي شفاف و  C1°از  تركمدر دماهاي  291فام پلي

هاي متداول صنعت چنين پركنيد و همهاي غير سفتوان از تيتانيم دي اكسيد، رنگدانه، مي291فام پليهنگام ساخت رنگ يا مالت با 
وياهه در ماواردي كاه از    شاده، باه  هاي سااخته شود براي اطمينان از پايداري انبارشي رنگرنگ و ساختمان استفاده كرد. پيشنهاد مي

يابي شوند. براي دستمدت انجام  هاي انبارداري طوالنيشود، آزمونهاي غير سفيد با سطح ويهة زياد استفاده ميها و يا رنگدانهپركن
هاا توصايه   فسافات ( همراه با پلاي 111فام اكريليك اسيد )مانند پليهاي پليبه پايداري بيشتر، استفاده از عوامل پراكنش برپاية نمك

تغيار  درصد وزني رنگدانه و پاركن م  1تا  9/1هاي مصرفي، بين شود. مقدار عامل پراكنش مورد نياز، بسته به نوع پركن و رنگدانهمي
دقات آزماايش و   هاي داخل ساختمان، الزم است كه نوع و ميزان مصرف عامل پراكنش بهاست. جهت افزايش مقاومت سايشي رنگ

 سپس تثبيت شود.

هاي مختلفي استفاده دهندهتوان از غلظت، مي291فام پليشده با هاي ساختههاي كاربردي رنگبراي تنظيم گرانروي و بهبود ويهگي
اند. در برخي موارد بخشي تاخيري، عملكرد بسيار خوبي نشان دادهبا جرم مولكولي متوسط و سازوكار غلظت MHو  Hوزهاي كرد. تيل

نياز اساتفاده كارد.       119فاام  هاي اكريليكي مانناد پلاي  دهندهتوان از غلظتيابي به گرانروي بيشتر و جذب آب كمتر، ميبراي دست
ها كااهش داد.  كنهاي منعقدكننده مناسب و در برخي موارد نرمتوان با استفاده از حاللرا مي 291فام پليحداقل دماي تشكيل فيلم 

پذير با آب مانند اتيلن هاي امتزاجتوان مقادير اندكي از حالل، مي291فام پليهاي ساخته شده با زدگي رنگبراي افزايش مقاومت يخ
 ها به خمير آسياب و قبل از افزودن رزين به تركيب اضافه شوند.   شود كه اين حاللوصيه ميها افزود. معموالً تگاليكول به آن

هاي مناسب در اين سامانه استفاده كرد. توجه به اين نكته ضروري است كه سازگاري ضد كاف باا   توان از ضدكفدرصورت لزوم مي
 رزين بايد قبل از استفاده آزمايش شود.

 ( اطمينان حاصل كنيد.UVها در برابر اشعه فرابنفش )آن هاي نما، از مقاومتهاي معدني در رنگدانهقبل از استفاده از رنگ
 

 نگهداري شرايط

محافظ )نگهدارنده( است. براي اطمينان خااطر از جلاوگيري از رشاد     هها، رزين حاوي مقادير كمي مادبراي جلوگيري از رشد باكتري
شاود. ضامناً   توصيه ماي  توسط مشتري هاي نگهداري رزين، استفاده از مقادير بيشتر مواد محافظتانكهاي در باز و در بشكه باكتري

 مخازن نگهداري رزين و خطوط لوله نيز بايستي در حد امكان تميز باشند.

گي و قرارگياري در  زدگراد قابل نگهداري است. رزين بايستي از يخدرجة سانتي 95تا  5، به مدت شش ماه در دماي بين 291فام پلي
 شدن كامل درب اطمينان حاصل كنيد. ها از بستهمعرض اشعه مستقيم آفتاب محافظت شود. ضمناً درصورت باز نمودن درب بشكه

اسات. اماا ممكان اسات ايان       برگ فني، هنگام توليد رزين توسط آزمايشگاه كنترل كيفيات تائياد شاده   اطالعات موجود در اين داده
 شرايط نگهداري از مقادير ذكر شده انحراف نشان دهند.  ها بسته بهويهگي

   

 ايمني صنعتي و محافظت محيط زيست

 ست.ا خطربياين ماده 
 


