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 شرح محصول 

  کوکونات چرب اسيد مبناي بر روغن رزين کوتاه آلكيد
 

 موارد کاربرد
اين رزين آلكيد با طول روغن پائين بر مبناي اسيد چرب کوکونات و الكل 

TMP استرهاي براق پلیجهت توليد نيمباشد که با ويسكوزيتة پائين می
 و مات با کيفيت باال بسيار مناسب است. 

 

 اطالعات فنی 

 اسيد چرب کوکونات نوع روغن

 35±1 طول روغن  
 24±1 درصد انیدرید فتالیک

 و پنتا TMP نوع الکل

  06±1 درصد جامد

 گاردنر 4حداکثر  رنگ ظاهری

 16حداکثر  عدد اسیدی

 ثانيه 16-7 (D6/25C/40 % XYویسکوزیته )

 

 حاللیت

 نامحلول: وايت اسپريت

 محلول: آروماتيك

 محلول :بوتيل استات:

 

 

 متيل اتيل کتون: محلول

 .الكلها: آزمايش شود

 خواص ویژه

 پوشش باال  -

 هاتسريع در خشك شدن رنگ -

 بهبود براقيت -

 بهبود ميزان سختی فيلم رنگ -

 سايشبهبود مقاومت به  -

 بهبود مقاومت در برابر زرد گرايی -

 مقاومت عالی در برابر رطوبت -

 امتزاج پذیری

 امتزاج پذير: آلكيـد رزينهاي کوتـاه روغن

 امتزاج پذير آلكيد رزينهاي متوسط روغن:

 امتزاج پذير نيتـرو سـلولز:

 امتزاج پذير مالئيك رزيــن:

 امتزاج پذير آمينـو رزيــن:

  غير قابل امتزاج روغن: آلكيد رزينهاي بلند
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 نکات ایمنی 

ايــن محلــول قابــل اشــت ال بــوده و بايــد دور از شــ له و حــرارت        
ــه و       ــ ن م ال  ــت   ــم اس ــري موم ــز مظ ـــود و ني ـــداري شـــ نگه

ايـن محلــولر در هنگـار ملــرا از ماســك    MSDS رعايـت شــرايط 
هــايی کــه از مخلــوو و دســتكش اي نــی اســتفاده ن ــوده و در محــيط 

 مناسب برخوردارند محلول را استفاده ن ايد. تهويه

 

 نگهداری شرایط
تابش مسـتقيم نـور   ر به دور از در بستــه بندي اوليــــــه محلول يـــنا

ـــاي حــرارت و  رخورشــيد ــر ازدر دمـ ـــراد  5-04 ک ت ـــه سـانتيگـ درجـ
زمـان   مـاه پـا از   9تحـت شــرايط فــوق حـداکثر      نگهـداري شــــود.

  .تحـــويل

 

 مالحظات

اطالعات ارائه شده بر اساس آزمايش هاي انظار گرفته در شرکت ريم 

به هر حال قبل از ملرا ت ار  ايران است و اميد می رود که صحيح باشد.

تست هاي الزر بايد توسط ملرا کننده انظار گيرد. هر گونه خسارت 

يت آن به احت الی که در اثر استفاده ناصحيح از اين رزين ايظاد شودر مسئول

 عهده ملرا کننده می باشد.
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