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 شرح محصول 

  سويا چرب اسيد مبناي بر روغن رزين کوتاه آلكيد
 

 موارد کاربرد
-هاي کورهبسيار مناسب جهت توليد رنگ ،با ويسكوزيتة متوسط رزيناين 

 باشد.استر میپلیآمين و جهت توليد نيم  -اي آلكيد
 

 اطالعات فنی 

 سويااسيد چرب  نوع روغن

 53±1 طول روغن  
 35±1 درصد انیدرید فتالیک

 و پنتاگليسيرين  نوع الکل

  06±1 درصد جامد

 گاردنر 3حداکثر  رنگ ظاهری

 16حداکثر  عدد اسیدی

 ثانيه 53-56 (D4/25C/40 % ARویسکوزیته )

 

 حاللیت

 نامحلول: وايت اسپريت

 محلول: آروماتيك

 محلول :بوتيل استات:

 متيل اتيل کتون: محلول

 .الكلها: آزمايش شود

 

 

 خواص ویژه

 هاتسريع در خشك شدن رنگ -

 بهبود براقيت -

 بهبود ميزان سختی فيلم رنگ -

 بهبود مقاومت به سايش -

  بهبود مقاومت در برابر زرد گرايی -

 

 امتزاج پذیری

 امتزاج پذير: روغنآلكيـد رزينهاي کوتـاه 

 امتزاج پذير آلكيد رزينهاي متوسط روغن:

 امتزاج پذير نيتـرو سـلولز:

 امتزاج پذير مالئيك رزيــن:

 امتزاج پذير آمينـو رزيــن:

 غير قابل امتزاج آلكيد رزينهاي بلند روغن:

 

 

 

 آلکید رزین کوتاه روغن بر مبنای اسید چرب سویا
REEFALKYD,AS-381 AR 60 

 

mailto:info@reefiran.com


 

 
 

 (300) 36278480 - 36279694 فاکس :   -خط(    05( )300) 00525333 تلفن :اصفهان ، پل فلزی ، بوستان سعدی ، مقابل صدا و سیما ، ساختمان ریف     دفتر مرکزی :

 ( 031) 20050502  فاکس :  -( 300) 20050500 - 4تلفن : -شیراز ، شهرک صنعتی رازی ، فرعی دوم ، مجتمع صنایع شیمیایی ریف ایران  –جاده اصفهان  20کیلوتر  کارخانه :

Head Office:REEF Bldg., Boostansaadi, Esfahan- Iran .Tell: (+9831)  06252000 (12 Line)              Fax: (+9831)  06278480 , 06279694 

Plant:2St, Razi Industrial zone, 56 Km of Esfahan - Shiraz Road.Tell:(+9831)  20023211 – 4 Fax: (+9831)  20023215 
        www.reefiran.com    info@reefiran.com 

 

 

 

 

 

 

 نکات ایمنی 

اين محصول قابل اشتعال بـوده و بايـد دور از شـعله و حـرارت ناهــداري      
 شــــود و نيـز مرـري مو ـس اسـت مـان م العـه و ررايـت شـرايط        

MSDS  اين محصول، در هناام مصرف از ماسك مخصوص و دستكش
هـايی کـه از تهويـه مناسـب برخوردارنـد      ايانی استفاده ناوده و در محـيط 

 محصول را استفاده ناايد.

 

 نگهداری شرایط
تابش مسـتقيم نـور   ، به دور از در بستــه بندي اوليــــــه محصول يـــنا

ـــاي حــرارت و  ،خورشــيد ــر ازدر دمـ ـــراد  5-04 کات ـــه سـانتياـ درجـ
زمـان   مـاه پـا از   9تحـت شــرايط فــود حـداکثر      ناهـداري شــــود.

  .تحـــويل

 

 مالحظات

ارائه شده بر اساس آزمايش هاي انرام گرفته در شرکت ريس اطالرات 

به هر حال قبل از مصرف تاام  ايران است و اميد می رود که صحيح باشد.

رت تست هاي الزم بايد توسط مصرف کننده انرام گيرد. هر گونه خسا

صحيح از اين رزين ايراد شود، مسئوليت آن به احتاالی که در اثر استفاده نا

 مصرف کننده می باشد.رهده 
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