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    برگ فنيداده 607فام پلي

 پايدارسازي

 فعالعوامل سطح

 ساختاري مشخصات

اي كوپليمر امولسيوني، غير يوني و خودشبكه ،516فام پلي
 .استاسترهاي اكريليك و متاكريليك اسيد شونده بر پايه 

 
 فيلترها

 محصوالت بهداشتي
 هااليي

 موارد استفاده
 بافت منسوجات بي بخشي الياف دراتصال           
 تكميل پارچه           
 بار مصرف پزشكيمنسوجات يك  

 مشخصات فني
 شوند.مي و ضبط گيرياين اطالعات فني پس از هر بچ توليد و پيش از ارسال براي مشتري، در آزمايشگاه كنترل كيفيت اندازه

 واحد مقدار
 

 درصد جامد % 26 ± 1

(ISO 3251: 1 ساعت، °C 115) 

151 ± 411 mPa.s 
(cP) 

 گرانروي
(ISO 2555 : 4سوزن، rpm 61، °C 49) 

 LVT ويسكومتر بروكفيلد

5/1 ± 5/4  _ pH  ييي 
(ISO 976) 

 اطالعات تكميلي

مر نبوده، تحت كنترل و پايش مست مشخصات فني ثابت محصول بخشي ازو  است به مشتري ارائه شده افزايش آگاهيتنها براي  تكميلي اين اطالعات
 .باشدنمي

 پراكنه  

 طبيعت يوني - غيريوني

14 °C حداقل دماي تشكيل فيلم (MFFT) 
(ISO 2115) 

15/1 g/cm3 چگالي  

(ISO 2811) 

 فيلم  

 هاي ظاهريويژگي چسبندگي سطحي بدونشفاف و 

95 °C ايدماي انتقال شيشه 
 )محاسباتي(

191 s  سختي كونيگ(ISO 1522) 

 (ISO 3270) %59رطوبت نسبي و  C°41ساعت در دماي  42و  C°151دقيقه در دماي  2شرايط خشك شدن:
 (ISO 3270) %59رطوبت نسبي و  C°49دماي  شرايط انجام آزمون:

Applications  
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 موارد كاربرد

قاومت شستشوويي و  و م (UVفرابنفش ) ي، مقاومت در برابر تغيير رنگ هنگام قرارگيري در معرض نوركاربرسهولت  با، 516فام پلي
 شويي عالي، كاربردهاي زيادي در صنعت نساجي دارد.خشك

، غرقابي، غلتكي و فومي بوا هودف افوزايش    افشانشهاي بافت به روشكاربرد اصلي اين رزين، اتصال بخشي الياف در منسوجات بي
 منسوج است.  زيردست و شقي مقاوت برشي، بهبود مقاومت در برابر پارگي، افزايش پايداري ابعادي و افزايش سختي،

، فلوو،، پوشوش كاغو  و    كاري منسوجاتالمينيتاين رزين همچنين در تكميل و چاپ پارچه، پوشش پشت فرش ماشيني و موكت، 
سوازي  كننده مصالح ساختماني و راهبار مصرف پزشكي، محصوالت بهداشتي، فيلترها و منسوجات تقويتها، منسوجات يكتوليد اليي
 رد.كاربرد دا

 فرآورش

اي كننوده  هاي بهتر، نيازي به عوامول شوبكه  يابي به مقاومتاي شونده است و براي دستامولسيون اكريليك خودشبكه 516فام پلي
هواي گرماسوخت ماننود مالموين     هايي مانند مقاومت حاللي، اسوتفاده از رزيون  مقاومتهرچه بيشتر خارجي ندارد. البته براي افزايش 

 است. فيدفرمالدئيد م

هواي اسويدي ماننود نيتورات آمونيووم و      سوت محدوديت زماني وجود داشته باشد، استفاده از كاتالي 516فام پليكه براي پخت هنگامي
 شود.اگزاليك اسيد توصيه مي

فعال را بايود  سطحاين عوامل  استفاده كرد. Triton X-114فعال غيريوني مانند توان از عوامل سطحبراي بهبود تركنندگي الياف مي
 درصد جامد نسبت به درصد جامد رزين است. 5/1ها و نقطة شروع مصرف آنبا آب رقيق كرد  9به  1به نسبت قبل از استفاده 

استفاده كرد. توجه به اين نكته ضروري اسوت كوه    هاآميزهدر اين ( BYK 033)مانند هاي مناسب توان از ضدكفدرصورت لزوم مي
 قبل از استفاده آزمايش شود. ضرورتاً ين بايدسازگاري ضد كف با رز

 نگهداري شرايط

محافظ )نگهدارنده( است. براي اطمينان خواطر از جلووگيري از رشود     هها، رزين حاوي مقادير كمي مادبراي جلوگيري از رشد باكتري
شود. ضمناً مخازن نگهداري محافظ توصيه ميهاي نگهداري رزين، استفاده از مقادير بيشتر مواد هاي در باز و تانكدر بشكه باكتري

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

زدگي و قرارگيوري در  گراد قابل نگهداري است. رزين بايستي از يخدرجة سانتي 45تا  5، به مدت شش ماه در دماي بين 516فام پلي
 شدن كامل درب اطمينان حاصل كنيد. ها از بستهت باز نمودن درب بشكهمعرض اشعه مستقيم آفتاب محافظت شود. ضمناً درصور

اسوت. اموا ممكون اسوت ايون       برگ فني، هنگام توليد رزين توسط آزمايشگاه كنترل كيفيوت تائيود شوده   اطالعات موجود در اين داده
 ها بسته به شرايط نگهداري از مقادير ذكر شده انحراف نشان دهند. ويژگي

   

 نعتي و محافظت محيط زيستايمني ص

 ست.ا خطربياين ماده 

 


