برگه مشخصات فني

GreenLa 56
مشخصات فني:

نحوه استفاده:

چسب ليبل  GreenLa 56داراي مشخصات فني زير ميباشد؛

توصيه ميشود جهت كارايي بهتر ،چسب مذكور قبل از مصرف
بخوبي تحت همزدن قرار گيرد .مقدار گرماژ خشك پيشنهادي

نوع محصول

چسب ليبل آب پايه

پايه رزين

كوپليمر اكريليك

خصوصيات ظاهري

مايع سفيد

pH

٩±١

درصد جامد )(٪

٥٦ ± ١

 ١٨-٢٠ g/m2مي باشد كه بسته به نياز مشتري و كاربردهاي

مختلف ميبايست توسط مصرفكننده بهينه گردد .ضروري است
تا پس از اعمال چسب بر روي سطح ،به كمك جريان هواي
گرم خشك شود به طوريكه دماي دمش هواي ورودي به
سيستم خشككن ميبايست متناسب با ضخامت اعمالي
توسط مصرفكننده بهينه گردد .همچنين تجهيزات اعمال
چسب را بايد قبل از خشك شدن و با استفاده از آب كه ترجيحا

زمينههاي كاربرد:

عنوان چسب ليبل اعمال ميشود و داراي خواص چسبندگي و
همچسبي ) (Cohesionمناسبي جهت كاربردهاي ليبل ،فوم
درزگير و  ...مي باشد.
ويژگيهاي محصول:

شرايط انبارداري:
مهلت نگهداري در بستهبندي اصلي باز نشده ٥ ،ماه ميباشد .به
تاريخ توليد درج شده بر روي محصول توجه شود .اين محصول
بدليل ماهيت آب پايه ،به سرمازدگي حساس است .دماي
پيشنهادي جهت نگهداري  ١٠-٢٥درجه سلسيوس ميباشد.
لفافهاي پوشش داده شده بايد در مكاني خنك ) ١٠-٢٠درجه
سلسيوس( و بدور از گرد و غبار نگهداري شوند .تحت چنين

اين محصول يك چسب آب پايهي دوستدار محيط زيست بوده

شرايطي فيلم پوشش داده شده را مي توان تا مدت شش ماه به نحو

كه چسبندگي عالي به انواع فيلمهاي پليمري و كاغذي دارد.

مطلوبي جهت استفاده نگهداري نمود.

همچنين اين چسب از شفافيت بسيار خوبي جهت كاربرد بر روي
فيلمهاي شفاف برخوردار است .ليبل توليد شده با اين محصول
چسبندگي مناسبي به انواع سطوح )مانند شيشه ،فلز ،پﻼستيكها
و  ( ...ارائه مينمايد.

شرايط رفع مسئوليت:
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 همچنين تنوع شرايط كاري گستردهتر از كنترل ما ميباشند ،قويا
توصيه ميشود پيش از استفاده با انجام آزمونهاي كامل ،از مناسب
بودن اين محصوﻻت براي فرآيند و كاربرد مورد نظر اطمينان حاصل
فرمائيد.
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GreenLa 56

چسب  GreenLa 56بر روي فيلمهاي پليمري و كاغذي به

حاوي مواد شوينده باشد ،پاك نمود.

