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5طبقه دوم واحد  415رو بروی کارخانه زمزم پالک  ،بعد از شادمهر ،خیابان آزادی ،تهراننشانی دفتر مرکزی:   

  uviran@dpi.net.irرایانامه:           66005214:نمابر         66032793-66035058-66006747تلفن: 

 محصول: هایویژگی

 باشد؛دارای خصوصیات زیر می GreenCol 44چسب کلدسیل 

 پایه آب  محصول فناوری

 مایع سفید خصوصیات ظاهری

pH ۹±۱ 

 آب حالل رقیق کننده

 ۲±۵۵ (٪درصد جامد وزنی )
 

 

 های کاربرد: زمینه

پلیمری های فیلمانواع بر روی  GreenCol 44چسب کلدسیل 

 (متاالیزو )شفاف، صدفی  کواکسترود شدهگیری شده پروپیلن جرقهپلی

جهت درزگیری یا سیلینگ  بندیبسته در صنعتمورد استفاده 

 شود.می اعمال مناسب،

 

 

 محصول: هایویژگی

خاصیت که ساخته شده است  جدیداین محصول با فناوری 

و یک چسب دوستدار بسیار باالیی داشته  سیلینگ یا درزگیری

چسبندگی عالی به سطوح شود. همچنین میمحیط زیست تلقی 

گیری شده از جنس های شفاف یا صدفی جرقهنظیر فیلم پلیمری

، فیلم متاالیز (BOPP) یافته کواکسترود شدهپروپیلن جهتپلی

این بعالوه دار دارد. های پوششپلی پروپیلن و فیلمکواکسترود شده 

های شفاف خوبی جهت کاربرد بر روی لفافبسیار  شفافیتاز چسب 

شدن برخوردار است. چسب مذکور مقاومت خوبی در برابر بلوکه 

امکان بازپیچی رول پوشش داده شده داشته و به همین جهت 

این چسب  آورد.های پوشش یافته را فراهم میسریعتر رول

های لمینیت شده و همچنین تک الیه پوشش لفاف برایهمچنین 

 باشد. مناسب می

 

 

 : نحوه استفاده

شود، اگرچه این چسب با درصد جامد آماده به مصرف ارائه می

این محصول  سازی بصورت محدود با آب را داراست.قابلیت رقیق

بدلیل بایست بخوبی تحت همزدن قرار گیرد. قبل از مصرف، می

پس از اعمال بر روی سطح،  پایه این محصول نیاز است تاماهیت آب

به کمک جریان هوای گرم یا امواج فروسرخ خشک شود. ضخامت 

اعمال متناسب با نیاز مشتری و میزان چسبندگی مورد نیاز، بهتر 

تجهیزات اعمال چسب را  کننده بهینه گردد.است توسط مصرف

استفاده از آب که ترجیحا حاوی مواد شدن و با باید قبل از خشک

 شوینده باشد، پاک نمود. 

 شرایط انبارداری:

-می ماه ۴بندی اصلی باز نشده، حداکثر مهلت نگهداری در بسته

گردد تا به تاریخ تولید درج شده بر روی لذا قویا توصیه می. باشد

پایه، به محصول توجه شود. این محصول بدلیل ماهیت آب

دمای پیشنهادی حساس است. لذا  مای خیلی باالو د سرمازدگی

همچنین  باشد.می گرادسانتیدرجه  ۱0-۲۵جهت نگهداری 

موضوع نگهداری لفافها پس از اعمال چسب کلدسیل به جهت حفظ 

دارای اهیمت بوده و توصیه می گردد بسته به  هاخواص کاربردی آن

ماه در انبار به دور از گرد و  ۳کاربرد و شرایط انبارداری، حداکثر 

 غبار و در شرایط دمایی و رطوبت مناسب نگهداری گردد. 

 :شرایط رفع مسئولیت

های بعمل آمده صرفا در ارتباط با موارد اطالعات حاضر به ویژه توصیه

استفاده از محصوالت شرکت فراپوشرنگ پارسیان بوده کاربرد و نحوه 

باشد. با توجه با آنکه و به پشتوانه دانش و تجربیات این شرکت می

اند و از آنجاییکه مواد مختلفی در ساخت محصوالت بکار گرفته شده

تر از کنترل ما پارامترهای فرآیندی مختلف حین کوتینگ گسترده

های پیش از استفاده با انجام آزمونشود باشند، قویا توصیه میمی

کامل، از مناسب بودن این محصوالت برای فرآیند و کاربرد مورد نظر 

 اطمینان حاصل فرمائید. 
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