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 ماده افزودني

 newadd-1603گروه 

گروه مواد افزودني بهبود دهنده سـطح(گاز زدا) ژاو افزونه آور، به منظور كاهش سـوراخ هاي سـوزني و افزايش براقيت درپوشـشـهاي پودري :معرفي

صورت  شود. در  شودمعرفي مي ساير مواد گاز زدا ازجمله بنزويين از فرمول رنگ حذف مي ستفاده از اين افزودني،  اين تركيب در حين پخت فيلم ..ا
شد سوزني  شش باقي نمانده و  شدن فيلم خارج مي كند تاحباب هوا در پو سخت  شي ، هواي به دام افتاده در بين ذرات پودر را قبل از  ش ن پودر پو

 اين ترتيب يكنواختي سطح رنگ را افزايش ميدهد هنگام هوا از پوشش پديدار مي گردد، به حداقل برسد. بهسطح كه در اثر خروج دير

پيش اختالط با بقيه اجزا مخلوط ميشود و ميتواند در پودرهاي بر پايه اپوكسي،پلي استر، پلي مرحله ح(گاز زدا)در طافزودني بهبود دهنده س:كاربرد

 .داورتان و اكريليك استفاده شو

  .اين تركيب در مرحله پيش اختالط و قبل از اكستروژن به فرموالسيون افزوده ميشود:نوع و ميزان مصرف

  –كه مقدار دقيق بايد در آزمايشگاه تعيين شود.  درصد وزني نسبت به كل وزن فرموالسيون است٠,٣-٠,٨مقدار پيشنهادي: 
  :فرمول اوليه پيشنهادي

Weight%  Supplier  RM 
٣٣  Jav alvan avar  Pe-0551 Pe-055 1 
٢٧  -  Ep-12 2 

٢٢  -  TiO 3 
٠,٦  -  PE Wax 

١  Jav Afzooneh Avar Newadd-1602 4 

٠,٤  Jav Afzooneh Avar Newadd-1603 5 
١٦  Jav Alvan Avar Newfil-0201 6 

 

 :شرايط نگهداري

 ٢افزودني بايد در محيطي با رطوبت كم و دماي  -نگه داري درجه سانتيگراد و دور از تابش مستقيم نور خورشيد و مواد آتش زا  ٣٠

 .شود. در صورت رعايت شرايط فوق محصول به مدت يك سال قابل نگه داري در انبار ميباشد

 :ايمني

 توصيه ميشود در زمان تماس از عينك، دستكش و لباس كار استفاده شود. براي دستيابي به اطالعات تكميلي توصيه ها و اطالعات

  .ندرج در برگه مشخصات ايمني و بهداشتي مطالعه شودم

  

 


