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 محصول:شرح 

و  كوپليمري از اسيد اكريليك و استرهاي اكريليك اسيد و متا اكريليك اسيد
هاي آرومــاتيك سنگين چون آغــازگرهاي خـاص با امکان حالليت در حالل

 .150وسلوسلو  100سلوسلو 

 

 اطالعات فنی:

 استاندارد گیریواحد اندازه مقدار مشخصه
  ------ مايع حالت ظاهري
  ------ بی رنگ رنگ ظاهري
ويسکوزيته 

(D6/25°C) 
 ISO 2431 ثانيه 25 -30

زمان خشك 
 ASTM دقيقه 40حداكثر  شدن سطحی

D1640 

زمان خشك 
 ASTM دقيقه 150حداكثر  شدن كامل

D1640 

 موارد کاربرد:

گيرد و چاپ روي شيشه، چينی و سراميك مورد استفاده قرار میاين رزين جهت 

امکان سوختن پس از رفتن به داخل كوره بدون گذاشتن اثر كربن بر روي 

اين رزين پس از توليد رنگ و چاپ  نمايد.سطوح را براي كاربر فراهم می

تـوسط شـابلون به صورت دستی و اتوماتيك، كامالً همسطح شده و پس از 

 يك فيلم كامالً مناسب ايجاد خواهد كرد.سوختن 

 

 :حاللیت

 محلول :سلوسلو
  آروماتيك: محلول

 بوتيل استات: محلول
 محلول: متيل اتيل كتون

 ها: آزمايش شود الکل

 

 :خواص ویژه

 سطح فيلم يکنواخت  -

 زمان خشك شدن مناسب -
 براقيت باال -
 توليد خمير چاپ همگن و يکنواخت -

 

 :پذیریامتزاج

 رزين اكريليك چاپ-

 روغن چاپ -
 ورنی -
 

 شرایط نگهداری:

تابش مستقيم نور ، به دور از در بستــه بندي اوليــــــه محصول يـــنا

درجــه سـانتيگــراد نگهـداري  30 كمتر ازدر دمــاي حرارت و  ،خورشيد

  شــــود.

  پایداری:

  .تحـــويلزمان  ماه پس از 9تحت شـرايط فـوق حداكثر 
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