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C195PRفامپلي

 پايدارسازي

 فعالعوامل سطح

 ساختاري مشخصات

كوپليمر اكريليك امولسيوني برپايه ، PR519Cفام پلي

 .استاسترهاي متاكريليك اسيد 

 موارد استفاده 
 پايهترافيك آبهاي رنگ

 مشخصات فني

 شوند.مي و ضبط گيريي مشتري، در آزمايشگاه كنترل كيفيت اندازههر بچ و پيش از ارسال براتوليد اين اطالعات فني پس از 

 واحد مقدار
 

 درصد جامد % 24  1

(ISO 3251: 1 ساعت، °C 115) 

<1511 mPa.s 
(cP) 

 گرانروي
(ISO 2555 1: سوزن، rpm 61، °C 49) 

 LVT ويسكومتر بروكفيلد

5/1  4 _ pH  ييي 
(ISO 976) 

 اطالعات تكميلي

نبوده، تحت كنترل و پايش مستمر  مشخصات فني ثابت محصول بخشي ازو  است به مشتري ارائه شده افزايش آگاهيتنها براي  تكميلي عاتاين اطال
 .باشدنمي

 پراكنه  

25 °C حداقل دماي تشكيل فيلم (MFFT) 

(ISO 2115) 

16/1 g/cm3 چگالي  

(ISO 2811) 

 فيلم  

 هاي ظاهريويژگي چسبندگي سطحي وندبشفاف و 

 موارد كاربرد 

 چنين فيلرخوريو هم رنگدانهپيوندش  بااليتوان ، مناسب است. اين رزين پايهترافيك آبهاي براي ساخت رنگ PR519Cفام پلي
در نيزز  زياد و نسبي ها حتي در رطوبت . اين رنگهاي بر پايه آن بسيار خوب استرنگو پايداري و مقاومت در برابر سايش  ردزياد دا
جزبب چزر     و شزوند ميخشك هاي امولسيوني تر رزينهاي قديميبر پايه نسل فيكاهاي ترتر از رنگجريان هوا بسيار سريعنبود 

زيزاد در   مقاومزت به دليل  PR519Cفام پليعالوه بر اين،  دارند.هاي زودهنگام در برابر بارشعالي  شويبسيار كم و مقاومت شست
 .استهاي ترافيك انتخاب بسيار مناسبي براي كاربرد در رنگجوي،  عوامل( و UV)برابر اشعه فرابنفش 

رنزگ هنگزام    هاي ضزايعات كاهش هزينه، زيستمحيط عبارتند از سازگاري با PR519Cفام پليترافيك بر پايه  رنگديگر مزاياي 
و قابليزت حفز   نيزز   وسال  يت اجرا در فصول مختلف، قابلمجريانبيشتر براي اي و بهداشت حرفهتر، ايمني ي آسانكار، تميزاعمال
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-انعكاس و قابليت ديده شدن عالي رنگافزايش   ه موجبك( reflective glass beadsاي )شيشه هايگويمدت بلند نگهداري

 .كندفراهم ميبراي رانندگان  بيشتريو در نهايت ايمني  شودمي ديد كمهاي حاصل در شب و شرايط 

 فرآورش
چسبندگي سطحي و مقاوم در برابزر آب و قليزا    بدونشود، فيلمي شفاف، خشك مي C 25°در دماهاي بيشتر از  PR519Cفام پلي

 كند.ايجاد مي
هاي غير سفيد توان از تيتانيم دي اكسيد، رنگدانهرنگدانه داشته و هنگام ساخت رنگ با آن، مي توان زياد پيوندش PR519Cفام پلي
خشك شزدن سزريع   جا كه هاي ترافيك استفاده كرد. توجه به اين نكته ضروري است كه از آني متداول در رنگهاچنين پركنو هم
قليايي زياد  ناخالصيي داراي هاها و پركناز رنگدانه نبايد شود، بنابراينبا تبخير آمونيا  آغاز مي pHدر اثر افت  PR519Cفام پلي

و در نتيجه كاهش محسوس سرعت خشزك شزدن رنزگ     pHت موجب به تأخير افتادن افت ها ممكن اساستفاده شود. اين ناخالصي
 شوند.

هاي بزا سزطح   ها و يا رنگدانهويژه در مواردي كه از پركنشده، بههاي ساختهشود براي اطمينان از پايداري انبارشي آميزهپيشنهاد مي
يابي به پايداري بيشزتر، اسزتفاده از عوامزل پزراكنش     ام شوند. براي دستانج هاي انبارداري طوالنيآزمون شود،ويژة زياد استفاده مي

شود. مقدار عامل پراكنش مورد نياز، بسته به ها توصيه ميفسفات( همراه با پلي111فام پلياكريليك اسيد )مانند هاي پليبرپاية نمك
ها با مقدار تخميني آزمايششود براي تعيين مقدار مناسب عامل پراكنش، توصيه ميشود. تعيين مي هاي مصرفينوع پركن و رنگدانه

 شود. آغاز و پركن رنگدانهمجموع وزن خشك  مقداردرصد جامد عامل پراكنش بر مبناي  5/1
بزا اسزتفاده از   را   PR519Cفزام  پليحداقل دماي تشكيل فيلم فيلم مناسب به ويژه در دماهاي اعمال كم، بايد يابي به جهت دست

 PR519C 41%بر اساس محاسبات انجام شده بزر مبنزاي درصزد جامزد      كاهش داد. هاكنعوامل منعقدكننده مناسب و يا ساير نرم
مقادير كمتر حزالل منعقدكننزده ممكزن اسزت      شود.توصيه مي C 5°تگزانول براي كاهش دماي انعقاد فيلم رنگ ترافيك به كمتر از

نيزز  طح جاده كم است. از طرف ديگر مصرف بيش از حزد  ويژه در مواردي كه دماي سبهشود؛  و دوام رنگ موجب اختالل در كارايي
 تنهزايي بزه  با آب مانند بوتيل كاربيتول، به  پبيرامتزاج بسيارهاي استفاده از حالل پايداري رنگ اثر منفي داشته باشد.بر ممكن است 

  شود.عنوان عامل منعقدكننده پيشنهاد نمي
مقادير اندكي اتزانول بزه   توان مي، PR519Cفام پليشده با هاي ساختهرنگ انجماد و پايداري ذوب زدگيبراي افزايش مقاومت يخ

  ( خواهد شد.حداقل زمان الزم جهت عبور ترافيكخشك شدن اوليه ) زمان كوتاه شدنچنين موجب ها افزود. اين حالل همآن
وجود كزف اضزافه در سيسزتم موجزب افززايش گرانزروي       اي مناسب در اين سامانه استفاده كرد. هتوان از ضدكفدرصورت لزوم مي

هاي سيليكوني، از كفاز ضد توجه به اين نكته ضروري است كهشدگي خواهد شد. ژل تحت شرايط خاص و با گبشت زمانظاهري و 
سازگاري ها نيز يد استفاده شود. در مورد ساير ضدكفنبا را كاهش دهند،اي شيشه ايهگويجا كه ممكن است چسبندگي رنگ به آن

ضد كف با رزين بايد قبل از استفاده آزمايش شود.

 شرايط نگهداري

در  ها، رزين حاوي مقادير كمي نگهدارنده است. بزراي اطمينزان خزاطر از جلزوگيري از رشزد بزاكتري      براي جلوگيري از رشد باكتري
شزود. ضزمنام مخزازن    توسط مشتري توصيه مي نگهدارندهاري رزين، استفاده از مقادير بيشتر مواد هاي نگهدهاي در باز و تانكبشكه

 نگهداري رزين و خطوط لوله نيز بايستي در حد امكان تميز باشند.
زدگزي و  گراد قابل نگهزداري اسزت. رزيزن بايسزتي از يزخ     درجة سانتي 95تا  5، به مدت شش ماه در دماي بين PR519Cفام پلي
شزدن كامزل درب اطمينزان    ها از بستهرارگيري در معرض اشعه مستقيم آفتاب محافظت شود. ضمنام درصورت باز نمودن درب بشكهق

 حاصل كنيد. 
اسزت. امزا ممكزن اسزت ايزن      برگ فني، هنگام توليد رزين توسط آزمايشگاه كنترل كيفيزت تائيزد شزده    اطالعات موجود در اين داده

   نگهداري از مقادير ذكر شده انحراف نشان دهند. ها بسته به شرايطويژگي

 ايمني صنعتي و محافظت محيط زيست
 خطر است.اين ماده بي

 


