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 کريلیکسترهای اسید ابر پايه ايک رزين اکريلیک سه جزئی  AC-210 رزين
مین آون اين رزين ممکن است به صورت آمین دار يا بد و متاکريلیک است.

د رنگ ولیعرضه گردد. در صورتی که بدون آمین ارسال گردد بايد قبل از ت
 آمین به رزين اضافه شده و سپس رنگ ساخته شود.

 

 اطالعات فنی:

 استاندارد گیریواحد اندازه مقدار مشخصه
  ------ شیری مايع حالت ظاهری

  گاردنر  1کمتر از  رنگ ظاهری

 3gr/cm ISIRI 898 98/0 -91/0 دانسیته

ويسکوزيته 
(D6/25°C) 

 ASTM ثانیه 9-12

D5125 

 موارد کاربرد:

با ضخامت باال  سه جزيی /یدو جزي رنگهای ترافیکیساخت جهت اين رزين 
 .گرددپیشنهاد میمعتدل و بعضاً گرمسیر در مناطق میکرون(  3000حداکثر )

اين رزين می تواند به روش دستی يا ماشینی به روش اسپری يا اسکريد 
 مصرف گردد. 

 

 : حاللیت

خلوط محالل  با استفاده از حالل ماهیت رزين را تغییر می دهد بنابراين نبايد

 لکه ازبدد بنابراين جهت کاهش ويسکوزيته رنگ از تینر استفاده نگر گردد.

وسايل  در حین کار، جهت کاهش ويسکوزيته استفاده گردد. AC-210رزين 

 با حالل آروماتیک تمیز گردد. ،مورد استفاده

 

 : خواص ویژه

 انعطاف پذيری فوق العاده -

 ماندگاری بسیار باالی رنگ اعمال شده -
 مقاومت بسیار باالی شرايط جوی و مواد شیمیايی -
 مقاومت به زرد گرايی -

 یندر دمای پايزمان پخت مناسب  -
 ینجذب آلودگی پاي -
 های جاده و سوخت مقاوم به نمک -

 

 : نحوه پخت

قدار مدرصد  1 – 7/0 در هنگام ساخت رنگ، شتابدهنده به میزان کافی )
در )خمیر( درصد پو 1-3در هنگام مصرف رنگ، به مقدار  ( اضافه گردد. رزين

 بنزوئیل پرکسید به رنگ ساخته شده اضافه گردد.

 دقیقه  10 -15:  تايمژل 
 دقیقه 18 -30: زمان پخت 

 

 شرایط نگهداری:

 م نورستقیتابش م، به دور از در بستــه بندی اولیــــــه محصول يـــنا

گهـداری ندرجــه سـانتیگــراد  30 کمتر ازدر دمــای حرارت و  ،خورشید

  شــــود.

 

  پایداری:

 .تحـــويلزمان  ماه پس از 3تحت شـرايط فـوق حداکثر 

 )شتاب سوم به دلیل ايجاد واکنش انفجاری، جزء دوم )هاردنر( و جزء توجه:

 دهنده( دور از هم نگهداری گردد و هرگز با هم مخلوط نشود.
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