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    برگ فنیداده  735فام پلی

 پایدارسازي
 فعالعوامل سطح

 ساختاري مشخصات
کوپلیمر امولسیونی استایرن و استرهاي  ،735فام پلی

 .استکن نرم بدوناکریلیک اسید و 

  
  هاي سیلیکاتیرنگ

  بندهاي انعطاف پذیر و آبپوشش
  چسب کاشی و سرامیک

 آستري

  موارد استفاده
  ي داخل ساختمانهارنگ           

 هاي خارج ساختمانرنگ           
  هاي بافتاريها و پوششمالت           
 هاي سیلیکونیرنگ           

 مشخصات فنی
 شوند.می و ضبط گیرياین اطالعات فنی پس از هر بچ تولید و پیش از ارسال براي مشتري، در آزمایشگاه کنترل کیفیت اندازه

  واحد مقدار

 درصد جامد  %  50 ± 1
)ISO 3251: 1 ساعت، °C 105(  

1500 ± 3500  mPa.s 
(cP)  

  گرانروي
)ISO 2555 4: سوزن، rpm 60، °C 23(  

  LVT ویسکومتر بروکفیلد

5/0 ± 8   _  pH  ییی  
(ISO 976)  
 اطالعات تکمیلی
نبوده، تحت کنترل و پایش مستمر  ت فنی ثابت محصولمشخصا بخشی ازو  است به مشتري ارائه شده افزایش آگاهیتنها براي  تکمیلی این اطالعات

 .باشدنمی

 پراکنه  

15  °C حداقل دماي تشکیل فیلم )MFFT(  
(ISO 2115)  

02/1  g/cm3 چگالی  
(ISO 2811)  

 فیلم  
  هاي ظاهريویژگی  چسبندگی سطحی بدون شفاف و

18  °C (محاسباتی) ايدماي انتقال شیشه  

53     S 
 

  (ISO 1522) سختی کونیگ
  (ISO 3270) %53رطوبت نسبی و  C°21ساعت در دماي  24و  C°60ساعت در دماي  2شرایط خشک شدن: 
  (ISO 3270) %53رطوبت نسبی و  C°23دماي  شرایط انجام آزمون:

mailto:info@resinfam.com


 

 رزینفام

کننده سازگاري مواد و صحت اطالعات فوق را در آزمایشگاه خود پیش از شود مصرفهاي ما صحیح و قابل اعتماد است. با این وجود توصیه میاطالعات موجود در این برگه بر اساس آخرین دانسته
  کننده است.مصرفهاي ناشی از عدم آزمایش، متوجه اقدام قطعی بررسی و تأیید کند. کلیه مسؤولیت

 DS 209/012014/04                                                                                    2 از 2

1991944361، کدپستی: 6و  5، طبقه اول، واحدهاي 42تهران، میدان ونک، خیابان ونک، شماره   
021-88885962تلفاکس:   

info@resinfam.com  

Applications موارد کاربرد  
  اوم در برابر آب و قلیا است.هاي مقزیاد و پوششمتوسط و  PVC با هايساخت رنگ براي یرزین مناسب 735فام پلی

 هاي ساختمانی، چسب کاشی و سـرامیک، سبچ ،)textured coatings( بافتاريهاي پوششعبارتند از:  این رزین دیگر کاربردهاي
ایـن   زیـاد.  PVC بـا  حاوي الیاف (مانند ایرانیت) هاي سیمانیها و پوششآستري و رطوبتی - حرارتی هايعایق ري،تعمیهاي مالت

 .استسازگار  کامالً زین با سیمانر

  فرآورش
  کند.پذیر، بدون ترك و مقاوم در برابر آب ایجاد میخشک می شود، فیلمی انعطاف C 15°در دماهاي بیشتر از  735فام پلی

البتـه ایـن    هش داد.کـا  هاکننرم بعضیبا استفاده از عوامل منعقدکننده مناسب و یا توان میرا  735فام پلیحداقل دماي تشکیل فیلم 
  .  باشد هاي رزین نداشتهتا تاثیر نامطلوبی بر ویژگی باید با دقت انجام شود کار

پذیر با آب ماننـد اتـیلن   هاي امتزاجحالل اندکی از توان مقادیر، می735فام پلیشده با هاي ساختهزدگی رنگبراي افزایش مقاومت یخ
  اضافه شوند. ترکیبها به خمیر آسیاب و قبل از افزودن رزین به شود که این حاللمی ها افزود. معموالً توصیهگالیکول به آن

هاي درشـت انـدازه   چنین پرکنهاي غیر سفید و همتوان از تیتانیم دي اکسید، رنگدانه، می735فام پلیهنگام ساخت رنگ یا مالت با 
در مواردي کـه از   ویژهبهشده، هاي ساختهنان از پایداري انبارشی آمیزهشود براي اطمیسازي استفاده کرد. پیشنهاد میمتداول در مالت

یـابی بـه   مـدت انجـام شـوند. بـراي دسـت      هاي انبارداري طوالنیشود، آزمونسطح ویژة زیاد استفاده می با هايها و یا رنگدانهپرکن
هـا توصـیه   فسـفات ) همـراه بـا پلـی   101فـام  اکریلیک اسید (مانند پلـی هاي پلینمک برپایۀ پایداري بیشتر، استفاده از عوامل پراکنش

درصد وزنی رنگدانه و پرکن متغیـر   4/0تا  1/0هاي مصرفی، بین شود. مقدار عامل پراکنش مورد نیاز، بسته به نوع پرکن و رنگدانهمی
  است.  

هاي مختلفی اسـتفاده  دهندهتوان از غلظت، می735فام پلیشده با اختههاي سهاي کاربردي رنگبراي تنظیم گرانروي و بهبود ویژگی 
هـاي داخـل   بخشـی تـاخیري، عملکـرد بسـیار خـوبی در سیسـتم      غلظت سازوکاربا جرم مولکولی متوسط و  MHو  Hکرد. تیلوزهاي 
رونی مناسب نیستند. در این مـوارد  یذیر بپهاي انعطافها جذب آب زیادي دارند و براي پوششاما این غلظت دهندهاند. ساختمان داشته
) و یـا  103فـام  هـاي اکریلیکـی (ماننـد پلـی    دهنـده تـوان از غلظـت  بیشـتر و جـذب آب کمتـر، مـی     یابی بـه گرانـروي  با هدف دست

  صورت مخلوط استفاده کرد. یورتانی تجمعی به تنهایی یا بههاي پلیدهندهغلظت
سب در این سامانه استفاده کرد. توجه به این نکته ضروري است که سازگاري ضـد کـف بـا    هاي مناتوان از ضدکفدرصورت لزوم می

  رزین باید قبل از استفاده آزمایش شود.
  اطمینان حاصل کنید. )UV( رابنفشفها در برابر اشعه آن هاي نما، از مقاومتهاي معدنی در رنگقبل از استفاده از رنگدانه

  نگهداري شرایط
محافظ (نگهدارنده) است. براي اطمینـان خـاطر از جلـوگیري از رشـد      هادحاوي مقادیر کمی م ها، رزیني از رشد باکتريبراي جلوگیر

شـود. ضـمناً   توصـیه مـی   توسط مشتري هاي نگهداري رزین، استفاده از مقادیر بیشتر مواد محافظهاي در باز و تانکدر بشکه باکتري
  ز بایستی در حد امکان تمیز باشند.مخازن نگهداري رزین و خطوط لوله نی

زدگـی و قرارگیـري در   گراد قابل نگهداري است. رزین بایستی از یخدرجۀ سانتی 25تا  5، به مدت شش ماه در دماي بین 735فام پلی
  نید.  شدن کامل درب اطمینان حاصل کها از بستهمعرض اشعه مستقیم آفتاب محافظت شود. ضمناً درصورت باز نمودن درب بشکه

اسـت. امـا ممکـن اسـت ایـن       برگ فنی، هنگام تولید رزین توسط آزمایشگاه کنتـرل کیفیـت تائیـد شـده    اطالعات موجود در این داده
    ها بسته به شرایط نگهداري از مقادیر ذکر شده انحراف نشان دهند.  ویژگی

  ایمنی صنعتی و محافظت محیط زیست
  ست.اخطر بیاین ماده 
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