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BMA 401 T-70   

 مالئیکرزین 

  

  :محصولشرح 

BAM 401 T-70  استبسیار خوب  سطحی و عمقی شوندگیخشک براقیت و حفظ براقیت و سختی عالی و با رزین مالئیک. 

  :مزایاها و ویژگی
  براقیت عالی حفظبراقیت و 

  عالیسختی 

 بسیار خوبشوندگی سطحی وعمقی خشک 

  :کاربردها

 تروسلولزرنگ فوري بر پایه نی 

 پوشش چوب 

 رنگ ترافیکی 

 :مشخصات فنی

  C°25فیزیکی در حالت مایع در دماي  هايویژگی                      
  .شودمیگیري اندازه تخلیهقبل از و براي هر بچ محصول  کنترل کیفیت آزمایشگاه دراین اطالعات                  

هاویژگی واحد مقدار روش آزمون  

ASTM D1544 <10 Gardner رنگ 

ASTM D1545 60-40  St گرانروي )°C 25(  

ASTM D1639 <35 mg KOH/g عدد اسیدي 

ASTM D1259 1±70  wt% درصد جامد 

 حالل --- تولوئن ---

  عمومیهاي ویژگی                        

 .ها صرفاً جهت توصیف بهتر محصول استشود و ارائه آنئی از مشخصات فنی محصول تلقی نمیگیري و جزاندازه مستمراًاین اطالعات                                     

هاویژگی واحد مقدار روش آزمون  

ASTM D1475 036/1  g/cm³  چگالی)°C23( 

ASTM D92 5 °C  جام روباز(نقطه اشتعال( 

 )روش آزمون داخلی(پذیري انحالل                       

 بوتیل استات   AW-402

 استون   زایلین

 
 تولوئن

 =حاللیت نامحدود                                                                                  =حاللیت محدود                                                                                     

 = زیادحاللیت                                                                                          =عدم حاللیتیا  محدودبسیار  حاللیت                                                                                                       
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BMA 401 T-70                                                                                     داده برگ فنی محصول 
 

 )ASTM D6887 @T=160°C(سازگاري                           

  پلی استر اشباع سازگار آلکید بلند روغن ناسازگار

 توسط روغنآلکید م ناسازگار آمینو رزین سازگار

 آلکید کوتاه روغن سازگار رزین اکریلیک  سازگار

  :محیطیو محافظت زیست ایمنی محصول

 .است در داده برگ ایمنی در دسترس، اطالعات ایمنی محصول نیازدر صورت . رعایت گردد مالئیکهاي رزین در بکارگیري متداولشرایط نگهداري 

  .فوالدياي هدر بشکه) خالص(کیلوگرم  200 :بنديبسته

  . مستقیم نور آفتاب نگهداري نمایید تابشو به دور از رطوبت و  C25° کمتر ازمحصول را در محل خنک و در دماي  :انبارداري

وط بر اینکه محصول تحت شرایط معمول و در بازه زمانی معین در طول عمر مفید به درستی نگهداري و استفاده دانش ما ارائه شده؛ مشربر اساس آخرین  ،محصوالت شرکت بنیان کاال شیمی کاربرد بارهدر در این برگه موجود هايپیشنهاداطالعات و  :رفع مسئولیت

شود؛ ضمناً مسئولیت پیگرد قانونی ط مصرف این محصول و سازگاري با سایر مواد، تلقی نمیهاي مطروحه در این برگه، به هیچ وجه به منزله ضمانت در قبال شرایهاي ذاتی مواد، ساختار شیمیایی و شرایط واقعی محیط، اطالعات و توصیهدر عمل، به علت تفاوت. گردد

شود که همواره به به کاربران اکیداً توصیه می. شودریافت میسفارش خرید بر اساس مقررات و قراردادهاي جاري فروش و تحویل این شرکت د. شرایطی حقوق مالکیت اشخاص ثالث باید مالحظه شودتحت هر . گردددر این حوزه نیز از شرکت بنیان کاال شیمی سلب می

  .فروش نیز قابل تهیه است تماس با تیممراجعه کنند؛ همچنین این اطالعات از طریق  www.bonyankala.comبه نشانی  ما آخرین ویرایش معتبر داده برگ فنی محصول در تارنماي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


