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برگ فنيداده PR642فام پلي
 

 مشخصات ساختاري

 

 يك پلي آكريالت كربوكسيله است.  نمك سديم PR642فام پلي
 

 
 هاي رنگي كاغذ و مقواپوشش

 سراميك

 موارد استفاده
  پايههاي آبرنگ

  دوغاب خاك رُس
 

 مشخصات فني

 شوند.مي و ضبط گيريدر آزمايشگاه كنترل كيفيت اندازههر بچ و پيش از ارسال براي مشتري، توليد اين اطالعات فني پس از 

 
 

 واحد مقدار
 

 درصد جامد % 28 ± 8

(ISO 3251 :0  ،ساعت°C 018) 

881 ± 081 mPa.s 
(cP) 

 

 گرانروي
(ISO 2555 8: سوزن ،rpm 81، °C 82) 

 LVT ويسكومتر بروكفيلد

1.8 ± 8 
 

_ pH  ييي 
(ISO 976) 

 اطالعات تكميلي

العات تكميلي تنها براي افزايش آگاهي به مشتري ارائه شده است و بخشي از مشخصات فني ثابت محصول نبوده، تحت كنترل و اين اط
 باشد.پايش مستمر نمي

8/0 3g/cm چگالي  

(ISO 2811) 
 

 موارد كاربرد 

هتا در  ي معتدني و پتركن  هتا كم استت كته بتراي پتراكنش رنگدانته     وكف  زيادبا فعاليت ي عامل پراكنش PR642فام پلي
 .شوداستفاده ميپايه هاي آبسامانه

 پتراكنش  قدرتها مناسب است. اكسيد و انواع پركنهاي معدني مانند تيتانيم ديخصوص براي پراكنش رنگدانهاين ماده به
ستيد روي يتا   هتاي فعتال ماننتد اك   حتاوي رنگدانته   تركيباتپايداري زيادي در كه ، عالي است، ضمن اينPR642فام پلي

 .دهدميسيليكات سرب نشان 
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 فرآورش

در بهترين كتارايي   ،كريليكا هايحاوي امولسيون تركيباتاما در ، كارايي دارد pHدر محدوده وسيعي از  PR642 فامپلي
تر نيتز بته پتراكنش مناستب دستت      هاي كمpHتوان در مواردي در آيد. اگرچه ميدست ميبه 01تا  8محدوده قليايي بين 

 يافت.

 .شود( توصيه نميكربن بلكهاي آلي مانند دوده )براي پراكنش رنگدانه PR642فام پلي
   .استگليسيرين و اتيلن گاليكول محلول  قطبي مثل آب،بسيار هاي در حالل فقط PR642فام پلي

 

 شرايط نگهداري

بايستي  PR642فام پليگراد قابل نگهداري است. درجة سانتي 28تا  1ماي بين ، به مدت شش ماه در دPR642فام پلي
شدن ها از بستهزدگي و قرارگيري در معرض اشعه مستقيم آفتاب محافظت شود. ضمناً درصورت باز نمودن درب بشكهاز يخ

 كامل درب اطمينان حاصل كنيد.  
 گرچه ؛استتوسط آزمايشگاه كنترل كيفيت تائيد شده PR642فام ليپبرگ فني، هنگام توليد اطالعات موجود در اين داده

 ها بسته به شرايط نگهداري از مقادير ذكر شده انحراف نشان دهند. ممكن است اين ويژگي
   

 ايمني صنعتي و محافظت محيط زيست

 ست.اخطر بياين ماده 
 

   


