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  شرح و عملکرد

ACRYSIN یا هموپلیمر پایه بر اکریلیکی رزین 
 متاکریلیک اسید یا و آکریلیک اسید استرهاي کوپلیمر

 و آکریلیک هاي منومر آنجاییکه از و باشند می
 می اینرو از دارند هم با خوبی پذیري امتزاج متاکریلیک

 رزینهاي نمود. کوپلیمراز نسبتی هر به را آنها توان
 هاي رزین مشابه ساختمانی ترموپالست آکریلیک
 هر فاقد آنان خالف بر که تفاوت این با دارند ترموست

 مولکولی وزن داراي وهعال به و بوده فعال گروه گونه
 تبخیر مکانیزم ي بوسیله ضمن در و بوده زیادي نسبتا
 دگردن می سخت و خشک حالل

 موارد کاربرد
o و اســتخري صــنعتی، هــاي رنــگ انــواع ســاخت 

 ترافیکی
o زا پیوند عامل عنوان به سطح روي بر اعمال 
o ترمیم هاي الیه پرایمر 
o ــایق ــدي ع ــقف، بن ــدي آب س ــقف بن ــیم و س  تنظ

 رنگ اي شیشه القانت دماي کننده

 خواص و مزایا
o وح زیرینچسبندگی بسیار باال به سط 

o مقاومت باال در محیط هاي شیمیائی 

o دوام باال در محیط هاي اسیدي 

o سختی باال 

 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

  رزین اکریلیک :دسته بندي •
رزین  رزین پوششهاي ترافیکی :کاربرد محصول •

  پوششهاي ساختمانی، سطوح بتنی و استخري

 

 ترموپالستیک اکریلیکاکریلیک :رزین نوع

 15          :اسیدي عدد •
 2  :گاردنر رنگ اندیس •
 -      جامد رزین )OH( درصد •
 T 60: تحویل فرم •
 7000  گراد سانتی درجه 25 دمايدر ویسکوزیته •

9000 - 

 بسته بندي و شرایط نگهداري
o  کیلوگرمی قابل عرضه  20این محصول در کیسه هاي

 می باشد.
o  نگهداري شود در جاي خشک. 
o  در صورت نگهداري در شرایط مناسب ودر بسته بندي

 نگهداري می باشد.ماه قابل  18اولیه تا 

 در هنگام مصرف اقدامات احتیاطی
o   این محصول آالیندگی زیست محیطی قابل مالحظه

 ندارد.
o  درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با

 آب فراوان شسته شود.
o .درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود 
 

http://polyresinco.com/group/acrylic/
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