برگه مشخصات فني

GreenPVC 32
ويژگيهاي محصول:

شر ايط استفاده:

شرايط رفع مسئوليت:

شرايط نگهداري:

زمان نگهداري در بستهبندي اصلي ،حداكثر  ٦ماه ميباشد .لذا به
تاريخ توليد درج شده بر روي محصول توجه شود .دماي پيشنهادي
جهت نگهداري  ٥-٢٥درجه سانتيگراد ميباشد .فيلمهاي پوشش
داده شده با چسب بايد در مكان مناسب ) ٥-٢٥درجه سانتيگراد(
و به دور از نور و گرد و غبار نگهداري شوند.

اطﻼعات حاضر به ويژه توصيههاي بعمل آمده صرفا در ارتباط با موارد
كاربرد و نحوه استفاده از محصوﻻت شركت فراپوشرنگ پارسيان بوده و
به پشتوانه دانش و تجربيات اين شركت ميباشد .با توجه با آنكه مواد
مختلفي در ساخت محصوﻻت بكار گرفته شدهاند و از آنجاييكه
پارامترهاي فرآيندي مختلف حين كوتينگ گستردهتر از كنترل ما مي-
باشند ،قويا توصيه ميشود پيش از استفاده با انجام آزمونهاي كامل ،از
مناسب بودن اين محصوﻻت براي فرآيند و كاربرد مورد نظر اطمينان
حاصل فرمائيد.

١
نشاني دفتر مركزي :تهران ،خيابان آزادي ،بعد از شادمهر ،رو بروي كارخانه زمزم پﻼك  ٤١٥طبقه دوم واحد ٥
تلفن٦٦٠٣٢٧٩٣-٦٦٠٣٥٠٥٨-٦٦٠٠٦٧٤٧ :

نمابر٦٦٠٠٥٢١٤:

رايانامهuviran@dpi.net.ir :

GreenPVC 32

محصول  ،GreenPVC 32يك چسب تك جزيي حﻼلپايه است كه داراي بدليل استفاده از حﻼلهاي آلي ،استنشاق اين محصول توصيه
مشخصات عمومي زير ميباشد؛
نميشود .نياز است تا گرانروي اين چسب پيش از استفاده
متناسب با شرايط اعمال تنظيم گردد و مواد قبل از مصرف بخوبي
بهم زده شود تا مايع يكدست و رواني آماده گردد .توصيه ميگردد
چسب شفاف پايه حﻼلي گرمانرم
نوع محصول
تا گرماژ خشك با توجه به نوع زمينه ،شرايط دستگاه اعمال و
تك جزيي
تعداد اجزا
خشككن و نيز كارايي نهايي محصول توسط خود مصرفكننده
لميناسيون  PVCبه سطوح ديگر )مانند
بهينه گردد .ضروري است تا پس از اعمال چسب بر روي سطح
كاربرد
 ،PVCچوب و (...
 ،PVCبه كمك جريان هواي گرم خشك شود به طوريكه دماي
دمش هواي ورودي به سيستم خشككن ميبايست متناسب با
مايع شفاف متمايل به زرد
خصوصيات ظاهري
ضخامت اعمالي توسط مصرفكننده بهينه گردد .در نهايت نيز
تولوئن
رقيق كننده
 PVCكوت شده با اعمال حرارت )حداقل  ١٦٠درجه سانتي گراد
براي حداقل  ١٥دقيقه( تحت فشار بر روي زمينه دوم )چوب يا
 PVCو غيره( فرآيند لميناسيون تكميل گردد؛ هرچند اين شرايط
زمينههاي كاربرد:
كاربري بسته به تجهيزات مورد استفاده ميتواند متفاوت باشد و
اين محصول يك چسب حﻼل پايه گرمانرم بوده و به منظور
ميبايست توسط خود مصرفكننده بهينه گردد .تجهيزات اعمال
لميناسيون ورقههاي  PVCبه ساير سطوح )مانند  ،PVCچوب و (...
چسب را بايد قبل از خشك شدن و با استفاده از تينر مناسب
كاربرد داشته و چسبندگي بسيار باﻻيي دارد .در مواردي كه
)ترجيحا تركيب اتيل استات و تولوئن( كامﻼ تميز نمود .ضروري
شفافيت پوشش چسب اهميت نداشته باشد ،ميتوان از محصول
است تا فرآيند خشك شدن چسب بطور كامل صورت پذيرد تا از
مشابه ) (GreenPVC 34كه شفافيت كمتري داشته و تا حدي
مشكل پشت زدن )بﻼكينگ( در مواردي كه زمينه رول ميشود،
مات ميباشد ،استفاده نمود.
جلوگيري گردد.

