برگه مشخصات فنی

GreenShrink 24
ویژگیهای محصول:

چسب  ،GreenShrink 24یک چسب شفاف حاللپایه است که دارای
مشخصات عمومی زیر میباشد؛
نوع محصول

چسب شفاف حاللی

تعداد اجزا

تک جزیی (هواخشک)

کاربرد

لیبلهای شرینک

خصوصیات ظاهری

مایع شفاف متمایل به زرد

حالل رقیق کننده

اتیل استات و ایزوپروپیل الکل

درصد جامد وزنی ()٪

۲۵ ± ۱

ویسکوزیته (کاپ )۴

 ۱۰ ± ۱ثانیه

ضروری است تا پس از اعمال چسب بر روی سطح ،به کمک جریان
هوای گرم (باالتر از  ۵۰درجه سانتی گراد) سریعا خشک شود.
تجهیزات اعمال چسب را باید قبل از خشک شدن و با استفاده از
تینر مناسب (ترجیحا اتیل استات) پاک نمود .پس از عبور زمینه از
خشککن ،میبایست از خشک شدن کامل چسب اطمینان حاصل
نمود.

شرایط نگهداری:

از این چسب حالل پایه جهت فیکس کردن لیبلهای شرینک روی بدنه بطری
ها و ظروف پلیمری و شیشه ای در بسته بندی صنایع غذایی ،دارویی،
بهداشتی و  ...استفاده می شود .این محصول با استحکام مکانیکی باال،
چسبندگی مناسبی به انواع ظروف بسته بندی داشته و در نتیجه در حین
فرآیند حرارت دهی ،قابلیت مناسبی در فیکس کردن انواع لیبلهای شرینک
( PVCو  )...بر روی ظروف مختلف بسته بندی دارد.
شر ایط استفاده:

شرایط رفع مسئولیت:

پیش از استفاده از این محصول ضروری است برگه مشخصات فنی را جهت
کسب آگاهی مطالعه نمایید .همچنین نیاز است تا به دستورالعملهای ایمنی
بومی مراجعه نموده یا با شرکت فراپوشرنگ پارسیان در خصوص دریافت
اطالعات بیشتر تماس حاصل فرمایید .بدلیل استفاده از حاللهای آلی،
استنشاق این محصول بهیچ وجه توصیه نمیشود .چسب ارائه شده آماده به
مصرف بوده لیکن در صورت نیاز ،مصرفکننده میتواند متناسب با شرایط
اعمال و گرماژ خشک مورد نظر ،با افزودن حاللهای مناسب (اتیل استات و
ایزوپروپیل الکل) چسب را رقیق نماید .همچنین مواد قبل از مصرف می
بایست بخوبی بهم زده شود تا مایع یکدست و روانی آماده گردد .گرماژ خشک
پیشنهادی برای این محصول بسته به کاربرد و زمینه در محدوده  ۲-۳گرم
به ازای یک مترمربع میباشد؛ لیکن با توجه به نوع زمینه ،شرایط دستگاه
اعمال و خشککن و نیز کارایی نهایی محصول توصیه میگردد تا گرماژ بهینه
توسط خود مصرفکننده تعیین گردد.

اطالعات حاضر به ویژه توصیههای بعمل آمده صرفا در ارتباط با موارد
کاربرد و نحوه استفاده از محصوالت شرکت فراپوشرنگ پارسیان بوده
و به پشتوانه دانش و تجربیات این شرکت میباشد .با توجه با آنکه
مواد مختلفی در ساخت محصوالت بکار گرفته شدهاند و از آنجاییکه
پارامترهای فرآیندی مختلف حین کوتینگ گستردهتر از کنترل ما
میباشند ،قویا توصیه میشود پیش از استفاده با انجام آزمونهای
کامل ،از مناسب بودن این محصوالت برای فرآیند و کاربرد نهایی
مورد نظر اطمینان حاصل فرمائید.
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زمینههای کاربرد:

زمان نگهداری در بستهبندی اصلی ،حداکثر  6ماه میباشد .لذا به
تاریخ تولید درج شده بر روی محصول توجه شود .چنانچه در طول
این مدت این مواد استفاده نشدند ،جهت استفاده بهتر با بخش فنی
شرکت فراپوشرنگ پارسیان تماس حاصل فرمایید .دمای پیشنهادی
جهت نگهداری  1۰-۲۵درجه سانتیگراد میباشد .فیلمهای پوشش
داده شده با چسب باید در مکان مناسب ( 1۰-۲۵درجه سانتیگراد)
و به دور از نور و گرد و غبار نگهداری شوند .تحت چنین شرایطی
پیشبینی میشود رولهای پوشش داده شده برای مدت سه ماه به
نحو مطلوبی قابل استفاده باشد.

