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 شرح محصول

 کوپلیمر امولسیونی خود شبکه شونده بر پایه اکریلیک

 مشخصات محصول
  

 استاندارد واحد اندازه گیری مقدار مشخصه

 ISO 1625  درصد  40±1% درصد جامد

PH 1/0±5/6 عدد ISO 976 

 ISO 2555 سانتی پواز 500 > ویسکوزیته

 3gr/cm ISO 2811 01/1 دانسیته

MFFT 7- °C ASTM 

D2354 
 

 

 زمینه کاربرد
 را می توان برای ساخت خمیر پیگمنت برای چاپ روی هر 652بیندر

نواع ست اقادر ا  نوع لیف یا مخلوطی از الیاف استفاده نمود. این محصول

می خرنگدانه های معدنی، آنتراکینوئیدها و آزوئیک های نا محلول، 

 انیومدتیت)احیا نشده(، آنیلین سیاه، فتالوسیانین، اکسید روی، دی اکسی

ا نفوذ به ب 652را روی انواع مختلفی از الیاف تثبیت نماید. بیندر  و ...

 ی پلیمری تشکیلداخل الیاف و سپس قرار گیری در حرارت، شبکه ا

با  داده و رنگدانه را بین خود و لیف محبوس می نماید و چاپ هایی

 نیز وعمق رنگ باال، ثبات شستشویی و ثبات سایشی و ثبات نوری باال 

با  زیر دست نرم ایجاد می کند. درخشندگی مطلوب در چاپ و سازگاری

ن ضممی باشد.   652محیط زیست و محترق نبودن از مزایای بیندر 

اینکه سطح پارچه های پنبه ای چاپ شده با خمیر پیگمنت حاوی 

ی قاوم مدر برابر محلول رنگینه های راکتیو در عملیات پد م 652بیندر 

نگرزی توانایی انجام چاپ برداشتی روی پارچه های ر 652بیندر باشد. 

 ی راشده با رنگینه های قابل برداشت راکتیو، مستقیم، نفتل و اسید

تی رولیفزودن اسید در چاپ برداشتی تاثیری روی پایداری الکتدارد و ا

 آن ندارد.
 

 

 

 سازگاری
 

 کوپلیمرها:

 ایرا می توان به تنهایی  652کوپلیمر امولسیونی خود شبکه شونده

 همراه با کوپلیمرهای بوتادینی به کار برد. 

 غلظت دهنده ها: 

 وونی از میان انواع غلظت دهنده های طبیعی، نیم امولسیونی، امولسی

  مصنوعیِ مورد استفاده در خمیرهای چاپ، غلظت دهنده های طبیعی

ش کاه وبا بنیان نشاسته یا پلی ساکارید به دلیل ایجاد زیر دست خشن 

 شفافیت چاپ، مناسب نمی باشند. غلظت دهنده های نیم امولسیونی

 نیز روی درخشندگی و عمق رنگ خمیر چاپ شده تاثیر منفی دارند.

پس سغلظت دهنده های امولسیونی که از انحالل امولسیفایر در آب و 

فت به آن و هم زمان، همزدن شدید به دست می افزودن تدریجی ن

 آیند، زیر دست نرم و درخشندگی باالیی روی پارچه های چاپ شده

ی ایجاد می کنند. امولسیفایر نانیونیک مصرفی در غلظت دهنده ها

 نظورمامولسیونی باید توازنی از گروه های آبدوست و آب گریز را به 

اشته باشد. از جمله انحالل مناسب در آب و حالل های آلی د

امولسیفایرهای مصرفی در غلظت دهنده های امولسیونی می توان 

Solegal W  وEmulsogen DMR به همراه غلظت "را نام برد. معموال 

 دهنده های امولسیونی مقدار کمی غلظت دهنده های طبیعی نیز به

منظور جلوگیری از تداخل مرزهای چاپ استفاده می شود. مصرف 

ده های امولسیونی به دلیل عدم رعایت مسائل زیست غلظت دهن

محیطی و خطر آتش سوزی روز به روز در حال کاهش است. غلظت 

ازی سدهنده های مصنوعی که آماده مصرف می باشند و نیازی به آماده 

 می ازکدار ندارند کیفیت رنگی باالیی ایجاد می کنند و با استفاده از مق

ه کهایی  مناسب جهت چاپ رسید. در چاپآنها می توان به ویسکوزیته 

د که باید از غلظت دهنده هایی استفاده کر "سطح چاپ زیاد است حتما

 کمترین میزان جامد را روی پارچه چاپ شده باقی بگذارند. 
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 کاتالیست ها:

اپ چکاتالیست های مورد استفاده در خمیرهای چاپ به ویژه خمیرهای 

ساخته شده با غلظت دهنده های مصنوعی، نمک های اسیدی مثل دی 

می  تراتنیآمونیوم فسفات، آمونیوم کلراید، آمونیوم سولفات و آمونیوم 

 سیدیاباشند که در حرارت تجزیه شده و با آزاد کردن اسید، محیط را 

 می سازند و منجر به تسریع پلیمریزه شدن بیندر می شوند.

 نرم کننده:

ا ن تمی توا جهت نرم تر کردن زیر دست پارچه چاپ شده با رنگدانه ها

استفاده  Imperon softenerمثل نرم کننده های مختلف  درصد 2

 یرزچه، الزم به ذکر است با افزایش میزان نفوذ خمیر چاپ در پار کرد.

 دست نرم تری حاصل می شود.
 

 تثبیت کننده:

میر درصد تثبیت کننده در خ 5/1تا  1جهت افزایش ثبات ها می توان 

وی رچاپ استفاده کرد، ولی به دلیل باقی ماندن جامد این ترکیبات 

یکه پارچه چاپ شده و از طرفی حساسیت در مقدار مصرف آنها، به طور

ی وجود مقدار بیش از حد آنها در خمیر چاپ، باعث خشکی و شکنندگ

ا ت هفی در ثباری منفبلم چاپ شده روی پارچه می شود، و در نهایت اث

 استفاده از تثبیت کننده ها چندان متداول نیست.خواهد داشت، 

Imperon Fixierer HWA  از جمله تثبیت کننده های مورد استفاده

 می باشد.
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 دما و زمان تثبیت

ل ی تثبیت رنگدانه، انرژی گرمایی الزم به روش های مختلف مثبرا

اپ د.  چبخار داغ به پارچه داده می شوهوای داغ، سیلندرهای داغ و یا 

 طبق جدول زیر تثبیت می شوند. 652های انجام شده با بیندر 
 

 140     150     160     170 (C°دمای تثبیت )

 6         5          4         3 (minمدت اقامت )
 

 درجه سانتیگراد توصیه نمی شود. 170دمای بیش از 

 
 

 
 

 مقدار بیندر مصرفی در خمیر چاپ
مستقل از نوع و مقدار غلظت دهنده و دیگر اجزاء خمیر چاپ و 

ر درصد بیندر د 5همچنین مستقل از نوع روش چاپِ مورد استفاده، 

ره گ تیخمیر چاپ استفاده می شود. البته معموالٌ برای چاپ های با رن

  ابد.یو نیز برای داشتن مقاومت سایشی باالتر این مقدار افزایش می 
 

 روش های چاپ

، خمیرهای چاپ 652باال بودن مقاومت حرارتی و مکانیکی بیندر 

ساخته شده با آن را، برای هر نوع روش چاپ از جمله روش های 

 متداول، چاپ اسکرین و چاپ غلتکی مناسب ساخته است.

 چاپ اسکرین:

 د یکشابلون چاپ اسکرین که می تواند به صورت تخت و یا روتاری باش

 ر تکچهارچوب فلزی با توری از جنس ابریشم طبیعی، نایلون، پلی است

 مثل یا چند فیالمنتی، پلی آمید تک فیالمنتی و یا حتی الیاف فلزی

 ت یکنیکل می باشد. طرح روی شابلون به صور -برنز و یا کروم -فسفر

 وایش یا دو مرحله ای با الک حساس به نوری که در برابر س مرحله ای

مواد شیمیایی موجود در خمیر چاپ مقاوم است تهیه می شود. در 

د روش های جدیدتر از اشعه لیزر و سیستم جت واکس نیز برای ایجا

 ر بهطرح روی شابلون استفاده می کنند. در چاپ اسکرین، انتقال خمی

اروی پیا  ز شابلون و توسط پاروی دو تیغه ای وپارچه، از طریق منافذ با

از  لتکیمیله ای آهنربایی انجام می گیرد. در چاپ اسکرین با شابلون غ

ی ماده پاروی تیغه ای با فشار هوا و پاروی غلتکی آهنربایی نیز استف

 شود. وجود فشار یکنواخت بین تیغه و پارچه در عرض ماشین باعث

نتقالی و عمق رنگی یکسان در عرض ایجاد یکنواختی حجم خمیر ا

پارچه می شود که از اهمیت زیادی برخوردار است. سرعت چاپ 

ا برین اسکرین با شابلون تخت به دلیل غیر مداوم بودن آن از چاپ اسک

 شابلون روتاری و نیز از چاپ غلتکی پایین تر می باشد. 
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 چاپ غلتکی:

 از  "های مورد استفاده در چاپ غلتکی به شکل سیلندر و معموالغلتک 

ی جنس مس می باشند. آماده سازی غلتک به یکی از روش های مکانیک

و شیمیایی انجام می شود، که روش مکانیکی به دلیل صرف وقت و 

ای هزینه باال کمتر مورد استفاده قرر می گیرد و بیشتر از روش ه

کی شیمیایی شامل پانتوگراف و فتوگراور استفاده می شود. چاپ غلت

ایی با خطوط چاپ ظریف، بسیار مناسب است. برای ایجاد چاپ ه

در  ظرافت خطوط چاپ شده در این نوع چاپ با افزایش ظرافت الیاف و

نتیجه کاهش شعاع موئینگی بین الیاف که روی پخش خمیر اثر می 

د گذارد افزایش می یابد. نوع خاصی از ماشین های چاپ غلتکی وجو

 یک مرحله هستند.دارند که قادر به چاپ پشت و روی پارچه در 
 

 انتقال خمیر چاپ به پارچه
مقدار خمیر انتقالی از ماشین چاپ به پارچه، تابع معکوسی از 

اشین وع مویسکوزیته خمیر چاپ و اندازه ذرّات آن است. عالوه بر این، ن

چاپ و مشخصات آن، روی میزان خمیر انتقالی اثر دارد. در چاپ 

ار و پود( و یا تراکم ت cmخ در هر اسکرین، با کاهش نمره توری )تعداد ن

می  و نیز افزایش درصد مناطق باز توری، حجم خمیر انتقالی افزایش

 زایشیابد. سختی و نرمی سطح میز چاپ نیز به ترتیب باعث کاهش و اف

 لبه مقدار خمیر انتقالی می شوند. در چاپ اسکرین، تیز و سخت بودن

 ی میاهش حجم خمیر انتقالتیغه منجر به کاهش فشار بر خمیر و نیز ک

تکی شود و در نهایت چاپ هایی با عمق کم ایجاد می کند. در چاپ غل

 اپ ومقدار خمیر انتقالی به سطح پارچه با ازدیاد فشار بین غلتک چ

کِ غلت سیلندر اصلی، ازدیاد عمق گراور و ازدیاد زمان تماس پارچه با

یر ش خمتکی با افزایچاپ، افزایش می یابد. باید توجه داشت در چاپ غل

 ابد.انتقالی به پارچه، معموالٌ ظرافت خطوط چاپ شده هم کاهش می ی

 

 نکات ایمنی

اید عمول باقدامات ایمنی م ،ماده شیمیایی استفاده از هر گونهدر هنگام 

ای ، چشم و مخاط در تماس طوالنی مدت با پلیمر هپوست رعایت شود.

ر دامل در محیطی که تهویه ک ی شوند. بنابراین بایداکریلیکی تحریک م

 کار کرد. انجام می شود آن
 

 مالحظات
ر پلیم گرفته در شرکتداده های ارائه شده بر اساس آزمایش های انجام 

 رد.در اختیار مصرف کننده قرار می گیایران است و برای راهنمایی 

 الزم اشندازآنجا که عوامل زیادی در استفاده از محصول تاثیر گذار می ب

 محصول برای هدف کاراییاست آزمون های مناسب برای اطمینان از 

 خاص شما انجام گیرد.

 

 انبارداری
اقل شش داری، دارای عمر مفید حد د انباردر شرایط استاندار 652بیندر

یری گباید از یخ زدگی و قرار  ماه از تاریخ تولید می باشد. بیندر

ب ف دردرمعرض اشعه مستقیم آفتاب محافظت شود. بعد از هر بار مصر

 بسته شود. "ظرف باید کامال

 

 نوع بسته بندی

 کیلویی و بونکر یک تنی. 200بشکه  
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