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٥طبقه دوم واحد  ٤١٥رو بروي كارخانه زمزم پالك  ،بعد از شادمهر ،خيابان آزادي ،تهراننشاني دفتر مركزي:   

   uviran@dpi.net.irرايانامه:           ٦٦٠٠٥٢١٤:مابرن         ٦٦٠٣٢٧٩٣-٦٦٠٣٥٠٥٨-٦٦٠٠٦٧٤٧تلفن: 

  :مشخصات فني

  باشد؛زير ميمشخصات فني داراي  GreenLa 56 ليبل چسب
  

  آب پايه چسب ليبل  نوع محصول

  اكريليككوپليمر   رزينپايه 

  مايع سفيد  خصوصيات ظاهري

pH ٩ ± ١ 

  ٥٦ ± ١  )٪درصد جامد (

  
  

  هاي كاربرد: زمينه

به  و كاغذي يپليمرهاي بر روي فيلم GreenLa 56چسب 
شود و داراي خواص چسبندگي و مي اعمال  ليبلچسب عنوان 

 فوم ) مناسبي جهت كاربردهاي ليبل،Cohesionهمچسبي (
  و ... مي باشد.  درزگير

  

  محصول: هايويژگي

 بودهدوستدار محيط زيست ي پايهآب چسب يك اين محصول 
دارد. و كاغذي  پليمريانواع فيلمهاي كه چسبندگي عالي به 

خوبي جهت كاربرد بر روي بسيار شفافيت از همچنين اين چسب 
اين محصول توليد شده با ليبل برخوردار است. شفاف  فيلمهاي

ستيكها پالفلز، (مانند شيشه، چسبندگي مناسبي به انواع سطوح 
  نمايد. ارائه مي و ... )

  

  

  

  

  :نحوه استفاده

چسب مذكور قبل از مصرف شود جهت كارايي بهتر، توصيه مي
 مقدار گرماژ خشك پيشنهادي .قرار گيرد تحت همزدنبخوبي 

2g/m مي باشد كه بسته به نياز مشتري و كاربردهاي  ٨١-٢٠

است  ضروري كننده بهينه گردد.توسط مصرف بايستميمختلف 
، به كمك جريان هواي بر روي سطح چسب پس از اعمالتا 

هواي ورودي به دمش دماي به طوريكه  گرم خشك شود
متناسب با ضخامت اعمالي  بايستميكن سيستم خشك
تجهيزات اعمال همچنين . كننده بهينه گرددتوسط مصرف

چسب را بايد قبل از خشك شدن و با استفاده از آب كه ترجيحا 
  حاوي مواد شوينده باشد، پاك نمود. 

  :شرايط انبارداري

باشد. به ماه مي ٥ ،بندي اصلي باز نشدهمهلت نگهداري در بسته
اين محصول توجه شود. بر روي محصول درج شده  توليدتاريخ 

دماي بدليل ماهيت آب پايه، به سرمازدگي حساس است. 
  باشد.سلسيوس مي درجه ١٠-٢٥داري يشنهادي جهت نگهپ

 درجه ١٠-٢٠(هاي پوشش داده شده بايد در مكاني خنك لفاف
و بدور از گرد و غبار نگهداري شوند. تحت چنين سلسيوس) 

ن تا مدت شش ماه به نحو شرايطي فيلم پوشش داده شده را مي توا
  مطلوبي جهت استفاده نگهداري نمود. 

  

  شرايط رفع مسئوليت:

هاي بعمل آمده صرفا در ارتباط با توصيه به ويژهر اطالعات حاض
حوه استفاده از محصوالت شركت فراپوشرنگ موارد كاربرد و ن

. با باشدمي به پشتوانه دانش و تجربيات اين شركتو پارسيان بوده 
اند در ساخت محصوالت بكار گرفته شده با آنكه مواد مختلفي توجه

شند، قويا بااز كنترل ما مي ترگستردهو همچنين تنوع شرايط كاري 
مل، از مناسب هاي كابا انجام آزمونپيش از استفاده  شودتوصيه مي

يند و كاربرد مورد نظر اطمينان حاصل بودن اين محصوالت براي فرآ
  . فرمائيد
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