رزينفام
دادهبرگ فني

عوامل سطحفعال

پليفام  ،552كوپليمر اكريليك امولسيوني برپايه استرهاي
متاكريليك اسيد و بدون نرمكن است.

رنگهاي داخل ساختمان
رنگهاي خارج ساختمان
رنگهاي براق

پوشش چوب
آستري
پوشش فلز

اين اطالعات فني پس از توليد هر بچ و پيش از ارسال براي مشتري ،در آزمايشگاه كنترل كيفيت اندازهگيري و ضبط ميشوند.
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اين اطالعات تكميلي تنها براي افزايش آگاهي به مشتري ارائه شده است و بخشي از مشخصات فني ثابت محصول نبوده ،تحت كنترل و پايش مستمر
نميباشد.
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اطالعات موجود در اين برگه بر اساس آخرين دانستههاي ما صحيح و قابل اعتماد است .با اين وجود توصيه ميشود مصرفكننده سازگاري مواد و صحت اطالعات فوق را در آزمايشگاه خود پيش از
اقدام قطعي بررسي و تأييد كند .كليه مسؤوليتهاي ناشي از عدم آزمايش ،متوجه مصرفكننده است.
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رزينفام
پليفام  552براي ساخت رنگ هاي امولسيوني براق ،مناسب است .اين رزين را همچنين ميتوان در ساخت رنگهاي نما ،رنگهااي
قابل شستشوي داخل ساختمان و پوششهاي چوب نيز استفاده كرد .اين رنگها مقاومتهاي سايشي ،جوي و چسابندگي عاالي باه
انواع سطوح دارند.
پليفام  552در دماهاي بيشتر از  12°Cخشك ميشود ،فيلمي شفاف ،بدون چسبندگي ساطحي و مقااوم در برابار آب و قلياا ايجااد
ميكند .حداقل دماي تشكيل فيلم پليفام  552را ميتوان با استفاده از عوامل منعقدكننده مناسب و يا ساير نرمكنها كاهش داد .البته
اين كار بايد با دقت انجام شود تا تاثير نامطلوبي بر ويژگيهاي رزين نداشتهباشد.
براي افزايش مقاومت يخزدگي رنگهاي ساختهشده با پليفام  ،552ميتوان مقادير اندكي از حاللهاي امتزاجپذير با آب مانند اتايلن
گاليكول به آنها افزود .معموالً توصيه ميشود كه اين حاللها به خمير آسياب و قبل از افزودن رزين به تركيب اضافه شوند.
هنگام ساخت رنگ با پليفام  ،552ميتوان از تيتانيم دي اكسيد ،رنگدانههاي غير سفيد و همچنين پركنهاي متداول در رنگساازي
استفاده كرد .پيشنهاد مي شود براي اطمينان از پايداري انبارشي آميزههااي سااختهشاده ،باهوياژه در ماواردي كاه از پاركنهاا و ياا
رنگدانههاي با سطح ويژة زياد استفاده ميشود ،آزمونهاي انبارداري طوالني مدت انجام شوند .براي دستيابي باه پاياداري بيشاتر،
استفاده از عوامل پراكنش برپاية نمكهاي پلياكريليك اسيد (مانند پليفام  )121همراه با پليفسفاتها توصيه ميشود .مقدار عامال
پراكنش مورد نياز ،بسته به نوع پركن و رنگدانههاي مصرفي ،بين  2/9تا  1درصد وزني رنگدانه و پركن متغير است.
براي دستيابي به رنگهاي با براقيت زياد ،بايد ابتدا خمير آسياب تهيه شود و دانهبندي آن توسط همزنهاي دور باال و يا آسيابهاي
مخصوص ،به حد مورد نظر برسد.
در ساخت رنگهاي براق با پليفام  pH ،552خمير آسياب و رنگ نهايي بايد به دقت بين  5/5تا  4كنترل شاوند .افات  pHموجاب
افت براقيت ميشود.
افزودن غلظتدهندههاي اكريليكي تجمعي مانند  Mowilith VDM 7000و ياا غلظاتدهنادههااي پلاييورتااني باه محصاوالت
ساختهشده با پليفام  ،552موجب بهبود ويژگيهاي رئولوژيكي اين محصوالت مي شود.
جهت افزايش مقاومت خشكچسبي ( )blockingپوششهاي ساختهشده با پليفام  ،552ميتوان از واكسهاي امولسايوني اساتفاده
كرد.
درصورت لزوم ميتوان از ضدكفهاي مناسب در اين سامانه استفاده كرد .توجه به اين نكته ضروري است كه سازگاري ضد كاف باا
رزين بايد قبل از استفاده آزمايش شود.
قبل از استفاده از رنگدانههاي معدني در رنگهاي نما ،از مقاومت آنها در برابر اشعه فرابنفش ( )UVاطمينان حاصل كنيد.

براي جلوگيري از رشد باكتري ها ،رزين حاوي مقادير كمي ماده محافظ (نگهدارنده) است .براي اطمينان خااطر از جلاوگيري از رشاد
باكتري در بشكههاي در باز و تانك هاي نگهداري رزين ،استفاده از مقادير بيشتر مواد محافظ توسط مشتري توصيه مايشاود .ضامناً
مخازن نگهداري رزين و خطوط لوله نيز بايستي در حد امكان تميز باشند.
پليفام  ،552به مدت شش ماه در دماي بين  5تا  45درجة سانتيگراد قابل نگهداري است .رزين بايستي از يخزدگي و قرارگياري در
معرض اشعه مستقيم آفتاب محافظت شود .ضمناً درصورت باز نمودن درب بشكهها از بستهشدن كامل درب اطمينان حاصل كنيد.
اطالعات موجود در اين دادهبرگ فني ،هنگام توليد رزين توسط آزمايشگاه كنترل كيفيات تائياد شاده اسات .اماا ممكان اسات ايان
ويژگيها بسته به شرايط نگهداري از مقادير ذكر شده انحراف نشان دهند.

اين ماده بيخطر است.
اطالعات موجود در اين برگه بر اساس آخرين دانستههاي ما صحيح و قابل اعتماد است .با اين وجود توصيه ميشود مصرفكننده سازگاري مواد و صحت اطالعات فوق را در آزمايشگاه خود پيش از
اقدام قطعي بررسي و تأييد كند .كليه مسؤوليتهاي ناشي از عدم آزمايش ،متوجه مصرفكننده است.
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