رزينفام

پليفام PR519C
مشخصات ساختاري
پليفام  ،PR519Cكوپليمر اكريليك امولسيوني برپايه
استرهاي متاكريليك اسيد است.

پايدارسازي
عوامل سطحفعال

موارد استفاده
رنگهاي ترافيك آبپايه
مشخصات فني
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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اطالعات تكميلي
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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فيلم
شفاف و بدون چسبندگي سطحي

ويژگيهاي ظاهري

موارد كاربرد
پليفام  PR519Cبراي ساخت رنگهاي ترافيك آبپايه ،مناسب است .اين رزين توان باالي پيوندش رنگدانه و همچنين فيلرخوري
زياد دارد و پايداري و مقاومت در برابر سايش رنگهاي بر پايه آن بسيار خوب است .اين رنگها حتي در رطوبت نسبي زياد و نيزز در
نبود جريان هوا بسيار سريعتر از رنگهاي ترافيك بر پايه نسلهاي قديميتر رزينهاي امولسيوني خشك ميشزوند و جزبب چزر
بسيار كم و مقاومت شستشوي عالي در برابر بارشهاي زودهنگام دارند .عالوه بر اين ،پليفام  PR519Cبه دليل مقاومزت زيزاد در
برابر اشعه فرابنفش ( )UVو عوامل جوي ،انتخاب بسيار مناسبي براي كاربرد در رنگهاي ترافيك است.
ديگر مزاياي رنگ ترافيك بر پايه پليفام  PR519Cعبارتند از سازگاري با محيطزيست ،كاهش هزينههاي ضزايعات رنزگ هنگزام
اعمال ،تميزكاري آسانتر ،ايمني و بهداشت حرفهاي بيشتر براي مجريان ،قابليت اجرا در فصول مختلف سال و نيزز قابليزت حفز و
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
نگهداري بلندمدت گويهاي شيشهاي ( )reflective glass beadsكه موجب افزايش انعكاس و قابليت ديده شدن عالي رنگ-
هاي حاصل در شب و شرايط ديد كم ميشود و در نهايت ايمني بيشتري براي رانندگان فراهم ميكند.

فرآورش
پليفام  PR519Cدر دماهاي بيشتر از  25 °Cخشك ميشود ،فيلمي شفاف ،بدون چسبندگي سطحي و مقاوم در برابزر آب و قليزا
ايجاد ميكند.
پليفام  PR519Cتوان زياد پيوندش رنگدانه داشته و هنگام ساخت رنگ با آن ،ميتوان از تيتانيم دي اكسيد ،رنگدانههاي غير سفيد
و همچنين پركنهاي متداول در رنگ هاي ترافيك استفاده كرد .توجه به اين نكته ضروري است كه از آنجا كه خشك شزدن سزريع
پليفام  PR519Cدر اثر افت  pHبا تبخير آمونيا آغاز ميشود ،بنابراين نبايد از رنگدانهها و پركنهاي داراي ناخالصي قليايي زياد
استفاده شود .اين ناخالصيها ممكن است موجب به تأخير افتادن افت  pHو در نتيجه كاهش محسوس سرعت خشزك شزدن رنزگ
شوند.
پيشنهاد مي شود براي اطمينان از پايداري انبارشي آميزههاي ساختهشده ،بهويژه در مواردي كه از پركنها و يا رنگدانههاي بزا سزطح
ويژة زياد استفاده ميشود ،آزمونهاي انبارداري طوالني انجام شوند .براي دستيابي به پايداري بيشزتر ،اسزتفاده از عوامزل پزراكنش
برپاية نمكهاي پلياكريليك اسيد (مانند پليفام  )111همراه با پليفسفاتها توصيه مي شود .مقدار عامل پراكنش مورد نياز ،بسته به
نوع پركن و رنگدانههاي مصرفي تعيين ميشود .براي تعيين مقدار مناسب عامل پراكنش ،توصيه ميشود آزمايشها با مقدار تخميني
 1/5درصد جامد عامل پراكنش بر مبناي مقدار خشك مجموع وزن رنگدانه و پركن آغاز شود.
جهت دستيابي به فيلم مناسب به ويژه در دماهاي اعمال كم ،بايد حداقل دماي تشكيل فيلم پليفزام  PR519Cرا بزا اسزتفاده از
عوامل منعقدكننده مناسب و يا ساير نرمكنها كاهش داد .بر اساس محاسبات انجام شده بزر مبنزاي درصزد جامزد %41 PR519C
تگزانول براي كاهش دماي انعقاد فيلم رنگ ترافيك به كمتر از 5 °Cتوصيه ميشود .مقادير كمتر حزالل منعقدكننزده ممكزن اسزت
موجب اختالل در كارايي و دوام رنگ شود؛ بهويژه در مواردي كه دماي سطح جاده كم است .از طرف ديگر مصرف بيش از حزد نيزز
ممكن است بر پايداري رنگ اثر منفي داشته باشد .استفاده از حاللهاي بسيار امتزاجپبير با آب مانند بوتيل كاربيتول ،به تنهزايي بزه
عنوان عامل منعقدكننده پيشنهاد نميشود.
براي افزايش مقاومت يخزدگي و پايداري ذوب انجماد رنگهاي ساختهشده با پليفام  ،PR519Cميتوان مقادير اندكي اتزانول بزه
آنها افزود .اين حالل همچنين موجب كوتاه شدن زمان خشك شدن اوليه (حداقل زمان الزم جهت عبور ترافيك) خواهد شد.
درصورت لزوم ميتوان از ضدكفهاي مناسب در اين سامانه استفاده كرد .وجود كزف اضزافه در سيسزتم موجزب افززايش گرانزروي
ظاهري و با گبشت زمان و تحت شرايط خاص ژلشدگي خواهد شد .توجه به اين نكته ضروري است كه از ضدكفهاي سيليكوني ،از
آنجا كه ممكن است چسبندگي رنگ به گويهاي شيشهاي را كاهش دهند ،نبايد استفاده شود .در مورد ساير ضدكفها نيز سازگاري
ضد كف با رزين بايد قبل از استفاده آزمايش شود.
شرايط نگهداري
براي جلوگيري از رشد باكتري ها ،رزين حاوي مقادير كمي نگهدارنده است .بزراي اطمينزان خزاطر از جلزوگيري از رشزد بزاكتري در
بشكههاي در باز و تانكهاي نگهداري رزين ،استفاده از مقادير بيشتر مواد نگهدارنده توسط مشتري توصيه ميشزود .ضزمنام مخزازن
نگهداري رزين و خطوط لوله نيز بايستي در حد امكان تميز باشند.
پليفام  ،PR519Cبه مدت شش ماه در دماي بين  5تا  95درجة سانتي گراد قابل نگهزداري اسزت .رزيزن بايسزتي از يزخزدگزي و
ق رارگيري در معرض اشعه مستقيم آفتاب محافظت شود .ضمنام درصورت باز نمودن درب بشكهها از بستهشزدن كامزل درب اطمينزان
حاصل كنيد.
اطالعات موجود در اين دادهبرگ فني ،هنگام توليد رزين توسط آزمايشگاه كنترل كيفيزت تائيزد شزده اسزت .امزا ممكزن اسزت ايزن
ويژگيها بسته به شرايط نگهداري از مقادير ذكر شده انحراف نشان دهند.

ايمني صنعتي و محافظت محيط زيست
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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