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    برگ فنيداده 88BPR5فام پلي

 ساختاري مشخصات 

 و استایرنامولسيوني  پليمركو، PR588Bفام پلي
 .استكریليك ا اسيد استرهاي

 

 هاي براقرنگ
 هاي نيمه براقرنگ

 موارد استفاده
   گاهيدرونهاي رنگ
   گاهيبرونهاي رنگ

 

 مشخصات فني

 شوند.مي و ضبط گيريبچ توليد و پيش از ارسال براي مشتري، در آزمایشگاه كنترل كيفيت اندازهاین اطالعات فني پس از هر 

 واحد رمقدا
 

 درصد جامد % 96  1

(ISO 3251: 1 ساعت، °C 115) 

 < 211   mPa.s 
(cP) 

 گرانروي
(ISO 2555 2: سوزن ،rpm 61 ،°C 29) 

 LVT ویسكومتر بروكفيلد

5/1  5/4  _ pH  ييي 
(ISO 976) 

 اطالعات تكميلي

نبوده، تحت كنترل و  مشخصات فني ثابت محصول بخشي ازو  است به مشتري ارائه شده افزایش آگاهيتنها براي  تكميلي این اطالعات
 .باشدپایش مستمر نمي

 پراكنه 

1019 g/cm3 چگالي  

(ISO 2811) 
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 رزينفام

ري مواد و صحت اطالعات فوق را در آزمايشگاه خود پيش از كننده سازگاشود مصرفهاي ما صحيح و قابل اعتماد است. با اين وجود توصيه مياطالعات موجود در اين برگه بر اساس آخرين دانسته

 كننده است.هاي ناشي از عدم آزمايش، متوجه مصرفاقدام قطعي بررسي و تأييد كند. كليه مسؤوليت

 DS 372/122014/00                                                                                    2 از 2

1441444961، كدپستي: 6و  5، طبقه اول، واحدهاي 24تهران، ميدان ونك، خيابان ونك، شماره   

121-66546266تلفاكس:   

info@resinfam.com  

 موارد كاربرد
واسطه اضافه شدن بهه فرمهول   به دهد واست كه تشكيل فيلم نمي (Opaque Polymer)پوش پشت بسپاریك  PR588Bفام پلي
 گهردد. مهي هزینه مواد اوليه  قيمت تمام شده فرمول رنگ از طریق كاهش موجب كاهش ،اكسيددي تيتانيمجاي پایه بههاي آبرنگ
 شود:مي پایههاي آبسازي قيمت رنگينهبه علل زیر موجب به PR588Bفام پلياستفاده از طور كلي به

 فام پلي اثرگذاري مستقيمPR588B پوشيدر ایجاد پشت 

 دستيابي به خواص مقاومتي یكسان در غلظت حجمي رنگدانه (PVC) فهام  پلهي تر علت نياز كمبه ،باالترPR588B    بهه پيونهده
 اكسيددي تيتانيمنسبت به 

  فهام  پلهي  از طریهق قرارگيهري   ؛پوشياد پشتدر ایج اكسيددي تيتانيمكارایي بهبودPR588B   و  اكسهيد دي تيتهانيم بهين ررات
 هاآن دوباره جلوگيري از ایجاد تجمع

سهبب بهبهود مقاومهت     گهاهي درونههاي  كهارگيري آن در فرمهول رنهگ   است و بنابراین به گریزاندكي آب PR588Bفام پليسطح 
  گردد.موجب بهبود دوام و كاهش جذب چرک پوشش مي گاهيبرونهاي در رنگ PR588Bفام پلي استفاده از گردد.شستشویي مي

 فرآورش

هاي مصرفي مورد ویژه حاللبا تمام اجزاي فرمول و به PR588Bفام پليشود كه پيش از ساخت رنگ، سازگاري پيشنهاد مي  
 شود:زیر عمل مي روشدر فرمول رنگ به  PR588Bفام پليكارگيري براي به ارزیابي قرار گيرد.

هاي مات تا درصد و در رنگ 21هاي براق و نيمه براق تا مصرفي؛ در رنگ اكسيددي تيتانيمدرصد از وزن  15-21كاهش  .1
 جایگزین شود. PR588Bفام پليبا  اكسيددي تيتانيم تمامدرصد. نكته قابل توجه این است كه نباید  95

 هاي موجودتنظيم ميزان پركن .2

؛ توجه شود كه جامد اكسيددي تيتانيمنسبت به  PR588Bفام پليتر ميزان پيونده با درنظر داشتن جذب روغن كم تنظيم .9

 .ثابت باقي بماند حجمي رنگ

 موجود در رنگ  (PR588Bفام پلي)پيونده و تنظيم ميزان حالل منعقد كننده بر مبناي ميزان بسپار  .4

 هاي معدني موجودها/پركنرنگدانه تنظيم ميزان عامل پراكنش بر مبناي ميزان .5

( از فرمول رنگ؛ این مواد گليكول استاتبوتيل ديكننده )مانند هاي نرمو سایر حالل 412حذف وایت اسپيریت، حالل  .6
 سازند. را مختل ميآن كارایيپوش شده و سبب نرم شدن پوسته بسپار پشت

 تنظيم گرانروي .7

با  از این مرحله به بعد اختالط رنگ شود كهونده به فرمول اضافه شده و توصيه ميبعد از پي PR588Bفام پلي توجه شود كه
 دور متوسط همزن انجام شود.

 نگهداري شرايط
محافظ )نگهدارنده( است. براي اطمينهان خهاطر از جلهوگيري از     هها، رزین حاوي مقادیر كمي مادبراي جلوگيري از رشد باكتري

 شهود. توصيه مهي توسط مشتري نگهداري رزین، استفاده از مقادیر بيشتر مواد محافظ  مخازنباز و  هاي دردر بشكه رشد باكتري
 ضمناً مخازن نگهداري رزین و خطوط لوله نيز بایستي در حد امكان تميز باشند.

زدگهي و  از یه  گراد قابل نگهداري است. رزین بایستي درجة سانتي 95تا  5به مدت شش ماه در دماي بين  ،PR588B مفاپلي
كامهل درب   شهدن هها از بسهته  درب بشهكه  نمهودن باز  درصورت افظت شود. ضمناًقرارگيري در معرض اشعه مستقيم آفتاب مح

  اطمينان حاصل كنيد.
ایهن   اما ممكهن اسهت   .است توسط آزمایشگاه كنترل كيفيت تائيد شدههنگام توليد رزین برگ فني، اطالعات موجود در این داده

 بسته به شرایط نگهداري از مقادیر ركر شده انحراف نشان دهند. هاویژگي

 ايمني صنعتي و محافظت محيط زيست
.خطر استاین ماده بي  


