آستر مخصوص pp

PT-912

ؼٌبخت فرآٍردُ  PT-912 :پرایور تک جسیی هخصَؾ ظطَحٍp.pپلیوری هیجبؼذ.
دادُ ّبی فٌی :

دادُ ّبی کبرثردی :

هَارد کبرثرد :
ٍیصگی ّبی اظبظی:

هبت
ثراقیت:
طَظی
فبم :
50%
جبهذ حجوی:
1.25±0.1gr/cm
داًعیتِ :
23 °c
دهبی اؼتعبل:
8-12µ
ضخبهت فیلن خؽک :
7min
زهبى خؽک ؼذى ظطحی :
1hrs
زهبى خؽک ؼذى عوقی :
10 m²/kg
پَؼػ تئَری:
ثعتِ ثِ ضریت اتالف
پَؼػ عولی:
12هبُ
زهبى اًجبرداری:
ظرٍف20کیلَیی ٍ  4کیلَیی
ثعتِ ثٌذی:
ثب دظتگبُ دظتی ٍ اتَهبتیک
رٍغ کبرثرد :
5-50 °c
دهبی کبرثرد :
یک جسیی
ًعجت اختالط):(A+B
PTS-108
رقیق کٌٌذُ
ًذارد
زهبى شل ؼذى:
هحذٍدیت ًذارد
زهبى ثیي دٍ پَؼػ :

ثرای هصرف ثررٍی ظطَح ٍppپلیوری جْت چعجٌذگی رٍیِ ثعذی ثررٍی ایي ًَع ظیعتن ّب هٌبظت هیجبؼذ.
 -1چعجٌذگی خَة ثررٍی ٍABCٍppپلیورّب
 -2اظتحکبم هکبًیکی خَة
 -3هقبٍهت خَة در ثراثر آة ٍ قلیبٍ رطَثت
 -4اهبدُ کردى ظطح جْت رًگ ًْبیی
-5قبثلیت خؽک ؼذى ظریع

ظیعتن پیؽٌْبدی:
 -1یک الیِ Pt-912 8-12µ
-2

یک الیِ رًگ رٍیِ پلی یَرتبى

آستر مخصوص pp

PT-912

آهبدُ ظبزی ظطح :

ظطَح پلیوری): (pp
ایي ظطَح ثبیذ کبهال " تویسٍ عبری از ّرگًَِ چرثی ٍ آالیٌذُ ّبی دیگر ثبؼذ .قج از رًگ آهیسی ظطح ثبیذ کبهال " خؽک گردد.ظطح آّي را ثب حالل
هٌبظت ؼعتؽَ دّیذ تب عبری از چرثی ٍ ًوک ٍ ّر گًَِ آالیٌذُ دیگر گردد ظ ط ثِ کوک ؼعلِ ظطح پلیور را فعبل کرد تب اهبدُ پ یرغ پرایور گردد.

ثرض

لطک

ؼرای اعوبل

اظ ری هعوَ ی

در ذ تیٌر
فؽبر ظر ًبزل
قطر ظر ًبزل

-

-

3-6bar

4-6 bar

-

-

1.4 mm

14mm

-

-

فب لِ دظت

30-40cm

30-40cm

-

-

30-40%

اظ ری ثذٍى َّا
25-35%

دظتَر ا عو رًگ آهیسی رًگ :
ثعذ از آهبدُ ظبزی ظطح ٍ تویسکبری آى رًگ را ثخَثی هیکط ًوَدُ ظ ط تیٌر را ثِ هقذار الزم ثِ اى اضبفِ ًوَد ٍثِ کوک ظیعتن پبؼػ رٍی قطعِ هَرد
ً ر اعوبل ًوبییذ.

ًگْذاری ٍ حو ٍ ًق :
رًگ فَ قبث اؼتعبل هی ثبؼذ ثٌبثر ایي ثبیذ در ظرف در ثعتِ ٍ پلو ؼذُ ثِ دٍر از رطَثت آتػ جریبى ؼذیذ ثر ٍ هَاد هحترقِ ًگْذاری ؼَد.
تَ یِ هی گردد ثعذ از ثبز کردى در ظرف هحتَیبت آى را در کَتبّتریي زهبى هصرف ًوبییذ .دهبی هٌبظت  °cهی ثبؼذ.

ًکبت ایوٌی :
ٌّگبم کبرثرد رًگ از تجْیسات ایوٌی ً یر هبظک عیٌک رٍپَغ ٍ تَْیِ هٌبظت اظت بدُ گردد .در َرت توبض ثب پَظت هح را ثب پبرچِ آ ؽتِ
ثِ حالل هٌبظت تویس ًوَدُ ٍ ثب هقذار زیبدی آة ٍ رم ٍ بثَى ؼعتؽَ ًوبییذ .از تٌ ط ثخبرات رًگ ثِ ٍیصُ در ٌّگبم اعوبل اجتٌبة گردد.

