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 شرح محصول 

  کوکونات چرب اسيد مبناي بر روغن رزين کوتاه آلكيد
 

 موارد کاربرد
هاي روشن با ويسكوزيتة متوسط، بسيار مناسب جهت توليد رنگ رزيناين 
استرهاي با پوشش و جهت توليد نيم پلی اي همراه با رزين مالمينکوره

 باشد.باال و براقيت عالی می
 

 اطالعات فنی 

 اسيد چرب کوکونات نوع روغن

 33±1 طول روغن  
 54±1 درصد انیدرید فتالیک

 گليسيرين و پنتا نوع الکل

  06±1 درصد جامد

 گاردنر 5حداکثر  رنگ ظاهری

 16حداکثر  عدد اسیدی

 ثانيه 06- 46 (D6/25C/50 % XYویسکوزیته )

 

 حاللیت

 نامحلول: اسپريت وايت

 محلول: آروماتيك

 محلول:: استات بوتيل

 

 

 

 

 محلول: کتون اتيل متيل

 .شود آزمايش: الكلها

 

 خواص ویژه

 پوشش باال  -

 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: 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 آلكيد رزينهاي بلند روغن:
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 نکات ایمنی 

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

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

 فاده نمايد.محصول را است

 

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

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

  .تحـــويل
 

 مالحظات

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

بل از مصرف تمام به هر حال ق ايران است و اميد می رود که صحيح باشد.

رت يد توسط مصرف کننده انرام گيرد. هر گونه خساتست هاي الزم با

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

 باشد.عهده مصرف کننده می 
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