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    برگ فنيداده  777فام پلي

 پايدارسازي

 فعالعوامل سطح

 ساختاري مشخصات

كوپليمر اكريليك امولسيوني برپايه استرهاي ، 777فام پلي

 .استكن نرم بدونمتاكريليك اسيد و 

 چوب پوشش
 آستري
 فلز  پوشش

 موارد استفاده
 هاي داخل ساختمانرنگ

 نهاي خارج ساختمارنگ            

    هاي براق رنگ 

 مشخصات فني

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

 واحد مقدار
 

 درصد جامد % 26  1

(ISO 3251: 1 ساعت، °C 105) 

50  100 mPa.s 
(cP) 

 گرانروي
(ISO 2555 4: سوزن، rpm 60، °C 49) 

 LVT ويسكومتر بروكفيلد

5/0  5/5 _ 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 اين اطالعات
 .باشدنمي

 پراكنه 

14/0 μm              ذرات اندازه 

19 °C حداقل دماي تشكيل فيلم (MFFT) 
(ISO 2115) 

05/1 g/cm3 چگالي  

(ISO 2811) 
 فيلم  

 هاي ظاهريويژگي چسبندگي سطحي بدون شفاف و

42 °C ايدماي انتقال شيشه 
 )محاسباتي(

45 s سختي كونيگ(ISO 1522) 
 (ISO 3270) %59رطوبت نسبي و  C°41ساعت در دماي  42و  C°60ساعت در دماي  4شرايط خشك شدن: 
 (ISO 3270) %59رطوبت نسبي و  C°49دماي  شرايط انجام آزمون:
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Applications موارد كاربرد 
هااي  رنگ ي نما،هادر ساخت رنگ توانمي چنيناين رزين را هم است. ، مناسبامولسيوني براق هايبراي ساخت رنگ 777فام پلي

و چسابندگي   زيااد  هاي مكاانيكي و واوي  مقاومتها اين رنگ نيز استفاده كرد. هاي چوبوششو پ قابل شستشوي داخل ساختمان
  دارند. هاي زيريندر اليه هاي آلكيدي قديميبسيار خوبي بر رنگ

 فرآورش
ايجااد  شود، فيلمي شفاف، بدون چسبندگي سطحي و مقااوم در برابار آب و قلياا    خشك مي C 19°در دماهاي بيشتر از  777فام پلي
 كند.مي

ها كاهش داد. البته اين كار كنتوان با استفاده از عوامل منعقدكننده مناسب و يا ساير نرمرا مي 777فام پليحداقل دماي تشكيل فيلم 
 باشد. هاي رزين نداشتهبايد با دقت انجام شود تا تاثير نامطلوبي بر ويژگي

پذير با آب مانند اتايلن  هاي امتزاجتوان مقادير اندكي از حالل، مي777فام پليبا  شدههاي ساختهزدگي رنگبراي افزايش مقاومت يخ
 ها به خمير آسياب و قبل از افزودن رزين به تركيب اضافه شوند.شود كه اين حاللها افزود. معموالً توصيه ميگاليكول به آن

ساازي  هاي متداول در رنگچنين پركنهاي غير سفيد و همرنگدانهتوان از تيتانيم دي اكسيد، ، مي777فام پليهنگام ساخت رنگ با 
هاا و ياا   وياژه در ماواردي كاه از پاركن    شاده، باه  هااي سااخته  شود براي اطمينان از پايداري انبارشي آميزهاستفاده كرد. پيشنهاد مي

يابي باه پاياداري بيشاتر،    جام شوند. براي دستمدت ان هاي انبارداري طوالنيشود، آزمونهاي با سطح ويژة زياد استفاده ميرنگدانه
شود. مقدار عامال  يه ميها توصفسفات( همراه با پلي101فام اكريليك اسيد )مانند پليهاي پلياستفاده از عوامل پراكنش برپاية نمك

 درصد وزني رنگدانه و پركن متغير است. 1تا  9/0هاي مصرفي، بين پراكنش مورد نياز، بسته به نوع پركن و رنگدانه
هاي هاي دور باال و يا آسياببندي آن توسط همزنهاي با براقيت زياد، بايد ابتدا خمير آسياب تهيه شود و دانهيابي به رنگبراي دست

 ص، به حد مورد نظر برسد. مخصو
موواب   pHكنترل شاوند. افات    4تا  5/5خمير آسياب و رنگ نهايي بايد به دقت بين  pH، 777فام پلي هاي براق بادر ساخت رنگ
 شود.افت براقيت مي
الت يورتااني باه محصاو   هااي پلاي  دهناده و يا غلظات  Mowilith VDM 7000هاي اكريليكي تجمعي مانند دهندهافزودن غلظت

 هاي رئولوژيكي اين محصوالت مي شود.، مووب بهبود ويژگي777فام پليشده با ساخته
هاي امولسايوني اساتفاده   توان از واكس، مي777فام پليشده با هاي ساخته( پوششblockingچسبي )وهت افزايش مقاومت خشك

 كرد. 
ه كرد. تووه به اين نكته ضروري است كه سازگاري ضد كاف باا   هاي مناسب در اين سامانه استفادتوان 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 رنگقبل از استفاده از رنگدانه

 شرايط نگهداري

ن حاوي مقادير كمي ماده محافظ )نگهدارنده( است. براي اطمينان خااطر از ولاوگيري از رشاد    ها، رزيبراي ولوگيري از رشد باكتري
شاود. ضامناً   هاي نگهداري رزين، استفاده از مقادير بيشتر مواد محافظ توسط مشتري توصيه ماي هاي در باز و تانكدر بشكه باكتري

 يز باشند.مخازن نگهداري رزين و خطوط لوله نيز بايستي در حد امكان تم
زدگي و قرارگياري در  گراد قابل نگهداري است. رزين بايستي از يخدروة سانتي 45تا  5، به مدت شش ماه در دماي بين 777فام 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    اين دادهاطالعات مووود در 

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

 ايمني صنعتي و محافظت محيط زيست

 خطر است.اين ماده بي

 


