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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: 

 :مشخصات فنی

-زیر میمشخصات فنی دارای  GreenSeal 30 هیت سیل چسب

 باشد؛

 آب پایه هیت سیلچسب  نوع محصول

 اکریلیککوپلیمر  رزینپایه 

 خصوصیات ظاهری
 سفیدویسکوز مایع 

 متمایل به زرد

pH 5/0 ± 5/8 

 ویسکوزیته
 (۴)کاپ 

 ثانیه 5۲ ± ۲

 ۲8 ± 1 (٪درصد جامد )

 1/0 ± 1/1 (:3g/cmچگالی )

 1 ± 8 (N/15mmچسبندگی )

 اعمالی حداقل دمای مناسب

 Sealingجهت 
 درجه سانتی گراد 1۶0

حداقل گرماژ خشک 

 پیشنهادی
 گرم بر مترمربع 5

 

 های کاربرد: زمینه

به عنوان  ورقه های آلومینیمی  بر روی GreenSeal 30چسب 

شود که دارای چسبندگی و قابلیت می اعمال هیت سیلچسب 

 PVC، PP ،PSمناسب بر روی زمینه های  Sealingیا  درزگیری

 باشد.  میو سایر پلیمرها 

 محصول: هایویژگی

که  بودهدوستدار محیط زیست ی پایهآب چسب یک این محصول 

چسب مذکور دارد.  آلومینیمیانواع فیلمهای چسبندگی عالی به 

مناسب بوده و برای صنایع  Sealingدارای قدرت چسبندگی و 

های آلومینیمی بر روی بندی جهت چسباندن و درزگیری ورقهبسته

-مورد استفاده قرار میو سایر پلیمرها  PVC ،PP ،PSزمینه های 

چسبندگی و جهت رسیدن به بیشینه اعمالی دمای مناسب گیرد. 

 باشد. گراد میدرجه سانتی ۱۶۰حداقل  ،درزگیری

 :نحوه استفاده

چسب مذکور قبل از مصرف شود جهت کارایی بهتر، توصیه می

تجهیزات اعمال چسب را همچنین  .قرار گیرد تحت همزدنبخوبی 

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

خشک پیشنهادی برای این  گرماژپاک نمود.  شوینده باشد،

باشد. لیکن با توجه میگرم به ازای یک مترمربع  ۵محصول حداقل 

گردد گرماژ بهینه به تنوع کاربرد و شرایط مورد انتظار توصیه می

پایه این بدلیل ماهیت آب کننده تعیین گردد.توسط خود مصرف

بر روی سطح، به کمک جریان پس از اعمال نیاز است تا چسب 

هوای گرم یا امواج فروسرخ خشک شود. دمای پیشنهادی در 

 گراد است. درجه سانتی 9۰-۱۰۰کن، فرآیند خشک

 

 :شرایط انبارداری

باشد. به ماه می ۵ ،بندی اصلی باز نشدهمهلت نگهداری در بسته

این محصول توجه شود. بر روی محصول درج شده  تولیدتاریخ 

دمای بدلیل ماهیت آب پایه، به سرمازدگی حساس است. 

  باشد.سلسیوس می درجه ۱۰-2۵داری یشنهادی جهت نگهپ

 

 شرایط رفع مسئولیت:

و دوستدار محیط زیست می  اگرچه محصول حاضر پایه آب بوده

دارای سمیت  ،نسبت به محصوالت حالل پایههمچنین و  باشد

کننده موظف است در صورت مصرفباشد، لیکن کمتری می

های استفاده از این محصول برای صنایع غذایی و دارویی، تاییدیه

الزم را بر اساس استانداردهای مربوطه از مراجع ذیصالح دریافت 

در ساخت محصوالت  با توجه با آنکه مواد مختلفیهمچنین  نماید.

لف حین آنجاییکه پارامترهای فرآیندی مختاز اند و بکار گرفته شده

پیش  شودقویا توصیه می باشند،تر از کنترل ما میکوتینگ گسترده

مل، از مناسب بودن این محصوالت های کابا انجام آزموناز استفاده 

 . فرمائیدیند و کاربرد مورد نظر اطمینان حاصل برای فرآ
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