
 
 

 سويابر مبناي اسيد چرب سريع خشک شونده آلكيد رزين كوتاه روغن 

AS-363 AR 60 

 

(031) 36278480 فاکس :خط(       12( )031) 62520003 تلفن :    اصفهان ، بوستان سعدی ،جنب بانک کشاورزی، ساختمان ریف دفتر مرکزی :  

  (031) 32321053  فاکس :  (031) 53323206 – 8 تلفن : شیراز ، شهرک صنعتی رازی ، خیابان دهم ، مجتمع صنایع شیمیایی پلیمر ایران   –جاده اصفهان  56تر مکیلو کارخانه :
Head Office: Reef building, boustane saadi boulevard, Isfahan, Iran            Tell: (+9831)  36252000 (12 Line)              Fax: (+9831)  36612980 

           Plant: 10 St, Razi Industrial zone, 56 Km of Esfahan - Shiraz Road.                Tell: (+9831)  53323206 - 8                         Fax: (+9831)  53323210 

www.polymeriran.com                                    info@polymeriran.com  

 محصول:شرح 

 اسيد مبناي بر  (chain stop) روغن رزین کوتاه آلكيدیک  AS-363رزین 
 است. گليسيرین و سویا چرب

 

 اطالعات فنی:

 استاندارد گیریواحد اندازه مقدار مشخصه

 ASTM درصد 32±1 طول روغن  

D1398 

درصد انيدرید 
 ASTM درصد 30±1 فتاليک

D563 

 ASTM درصد  60±1 درصد جامد

D1259-A 

 ASTM واحد گاردنر  4حداکثر  رنگ ظاهري

D1544 

 عدد اسيدي
حداکثر 

15 
mg KOH/g 

solid  

ASTM 

D1639 

ویسكوزیته 
(D6/25°C/50 

% XY) 
 ASTM ثانيه 40-60

D5125 

 

 موارد كاربرد:

توليد رنگهاي با سرعت خشک شدن باال از قبيل رنگهاي جهت  رزیناین 
و کابينت ، رنگهاي مخصوص رادیاتور ،چكشي، رنگهاي ماشين آالت صنعتي

 رد.يگقرار مياستفاده بشكه مورد 
 

 

 :حالليت

 نامحلول: وایت اسپریت

 محلول: آروماتيک

 محلول :بوتيل استات:
 متيل اتيل کتون: محلول

 .الكلها: آزمایش شود
 

 :خواص ويژه

 خشک شدنزمان تسریع در  -

 بهبود براقيت -

 بهبود ميزان سختي فيلم رنگ -

 بهبود مقاومت به سایش -

 بهبود مقاومت در برابر زرد گرایي -
 

 :امتزاج پذيري

 امتزاج پذیر: آلكيـد رزینهاي کوتـاه روغن
 امتزاج پذیر آلكيد رزینهاي متوسط روغن:

 امتزاج پذیر نيتـرو سـلولز:
 امتزاج پذیر رزیــن:مالئيک 

 امتزاج پذیر آمينـو رزیــن:
 غير قابل امتزاج آلكيد رزینهاي بلند روغن:

 

 شرايط نگهداري:

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

  درجــه سـانتيگــراد نگهـداري شــــود. 5-40در دمــاي حرارت و  ،خورشيد

 پايداري:

 تحـــویلزمان  ماه پس از 9تحت شـرایط فـوق حداکثر  
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