
 

 رزينفام

كننده سازگاري مواد و صحت اطالعات فوق را در آزمايشگاه خود پيش از شود مصرفبا اين وجود توصيه ميهاي ما صحيح و قابل اعتماد است. اطالعات 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 474/102017/00                                                                                    1 از 2

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

121-66546266تلفاكس:   

info@resinfam.com  

    برگ فنيداده 609PRفام پلي

 پايدارسازي

 / كلوئيد محافظفعالعوامل سطح

 ساختاري مشخصات

 و وينيل استاتامولسيوني  پليمركو، PR609فام پلي
 .استكن نرم بدونكريليك ا اسيد استرهاي

 

 

 هاي بافتاريپوشش
 هاي رزينيمالت

 موارد استفاده
  هاي داخل ساختمان رنگ

 ج ساختمان  هاي خاررنگ
           

 مشخصات فني

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

 واحد رمقدا
 

 درصد جامد % 52 ± 1

(ISO 3251: 1 ساعت، °C 115) 

1511 ±9511 mPa.s 
(cP) 

 گرانروي
(ISO 2555 4: سوزن ،rpm 61 ،°C 29) 

 LVT ويسكومتر 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 افزايش آگاهيتنها براي  تكميلي اين اطالعات
 .باشدپايش مستمر نمي

 پراكنه  

9 °C ل فيلمحداقل دماي تشكي (MFFT) 
(ISO 2115) 

14/1 g/cm3 چگالي  

(ISO 2811) 
 

 فيلم  

 هاي ظاهريويژگي سطحي  چسبناكي بدونپذير انعطاف كمي، شفاف

96 S 

 

 (ISO 1522) سختي كونيگ
 (ISO 3270) %51± 5رطوبت نسبي و  C°2±29ساعت در دماي  24و  C°61ساعت در دماي  1خشك شدن: 

 (ISO 3270) %51± 5رطوبت نسبي و  C°2±29دماي  انجام آزمون: 
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Applications موارد كاربرد 

هاي داخل و خارج ساختمان توصیيه  اكريليك است كه براي توليد رنگ استات ي برپايه وينيلامولسيونيك كوپليمر  PR609فام پلي
را  بیه زيرآينید   چسیبندگي نفیو،، تیر كیردن و     آن است كهبفرد  اين رزين ناشي از سامانه پايدارسازي منحصر ممتازشود. عملكرد مي

فيلرخوري  اين رزين كند.تشكيل يك فيلم بادوام را تضمين مي نفو، رزين به درون گچ و ،اندازه ،رات متوسط علت بهتسهيل كرده و 
تیوان از آن  ، میي PR609فیام  پلیي چسبندگي زياد  پذيري وها سازگار است. به علت انعطافبسيار زيادي دارد و با بسياري از رنگدانه

 نيز استفاده كرد. چسب كاشيبراي 

 فرآورش

 كند.سطحي كم ايجاد مي چسبناكيپذير با انعطافو  فيلمي شفافو  شودخشك مي  C9°از  تربيشدر دماهاي  PR609فام پلي
هیاي متیداول صینعت    چنين پیركن مهاي غير سفيد و هتوان از تيتانيم دي اكسيد، رنگدانه، ميPR609فام پليساخت رنگ با  براي

از در میواردي كیه    ويیهه بیه شیده،  هاي سیاخته شود براي اطمينان از پايداري انبارشي رنگپيشنهاد ميرنگ و ساختمان استفاده كرد. 
يابي براي دستمدت انجام شوند.  هاي انبارداري طوالنيشود، آزمونهاي غير سفيد با سطح ويهة زياد استفاده ميها و يا رنگدانهپركن

هیا توصیيه   فسیفات ( همراه با پلیي 111فام اكريليك اسيد )مانند پليهاي پلينمك برپاية به پايداري بيشتر، استفاده از عوامل پراكنش
درصد وزني رنگدانه و پیركن متييیر    1تا  9/1هاي مصرفي، بين مقدار عامل پراكنش مورد نياز، بسته به نوع پركن و رنگدانه شود.مي

آزمیايش و  دقیت  ساختمان، الزم است كه نوع و ميزان مصرف عامل پراكنش به اخلهاي دجهت افزايش مقاومت سايشي رنگ ست.ا
 د.سپس تثبيت شو

هیاي مختلفیي   دهنیده توان از غلظت، ميPR609فام پليشده با هاي ساختههاي كاربردي رنگبهبود ويهگيبراي تنظيم گرانروي و 
. در انید نشیان داده  بسيار خیوبي  عملكردبخشي تاخيري، غلظت سازوكارجرم مولكولي متوسط و  با MHو  Hاستفاده كرد. تيلوزهاي 
نيز استفاده  119فام هاي اكريليكي مانند پليدهندهاز غلظت توانمي يابي به گرانروي بيشتر و جذب آب كمتر،برخي موارد براي دست

  كرد.
كاهش  هاكننرم در برخي مواردو منعقدكننده مناسب  هايحاللبا استفاده از توان ميرا  PR609فام پليحداقل دماي تشكيل فيلم 

ب پیذير بیا آ  هاي امتیزاج حالل اندكي از توان مقادير، ميPR609فام پليشده با هاي ساختهرنگ زدگيمقاومت يخبراي افزايش  .داد
اضیافه   تركيیب آسياب و قبل از افزودن رزين به  ها به خميرشود كه اين حاللمعموالً توصيه مي ها افزود.مانند اتيلن گاليكول به آن

    .شوند
ا بی هاي مناسب در اين سامانه استفاده كرد. توجه به اين نكته ضروري است كه سازگاري ضد كیف  توان از ضدكفدرصورت لزوم مي

 بل از استفاده آزمايش شود.ق بايد رزين
 اطمينان حاصل كنيد. (UV) بنفشفراها در برابر اشعه آن از مقاومت ،نماهاي معدني در رنگ هايرنگدانهقبل از استفاده از 

 نگهداري شرايط
ز جلیوگيري از رشید   محافظ )نگهدارنده( است. براي اطمينان خیاطر ا  هها، رزين حاوي مقادير كمي مادبراي جلوگيري از رشد باكتري

ضیمناً   شیود. توصیيه میي  توسط مشیتري  نگهداري رزين، استفاده از مقادير بيشتر مواد محافظ  مخازنهاي در باز و در بشكه باكتري
 مخازن نگهداري رزين و خطوط لوله نيز بايستي در حد امكان تميز باشند.

زدگي و قرارگيري گراد قابل نگهداري است. رزين بايستي از يخيدرجة سانت 95تا  5، به مدت شش ماه در دماي بين PR609فام پلي
  كامل درب اطمينان حاصل كنيد. شدنها از بستهدرب بشكه نمودنباز  درصورت افظت شود. ضمناًدر معرض اشعه مستقيم آفتاب مح

ايین   امیا ممكین اسیت    .اسیت  د شیده توسط آزمايشگاه كنترل كيفيت تائيی هنگام توليد رزين برگ فني، اطالعات موجود در اين داده
 بسته به شرايط نگهداري از مقادير ،كر شده انحراف نشان دهند.  هاويهگي

 ايمني صنعتي و محافظت محيط زيست
.است خطراين ماده بي  


