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BUP 635 

 پلی استر غیر اشباعرزین 

  فتالیکرتوورزین پلی استر ا

  :محصول شرح

BUP 635 پخت در دماي  جهتخوب بسیار هاي مکانیکی ویژگیو متوسط  ، داراي گرانرويتیکسوتروپو  شدهفعالپیش ،فتالیکرتوورزین پلی استر غیر اشباع بر پایه ا

  . ستاپراکسید  متیل اتیل کتونمحیط به کمک 
 

  :مزایاها و ویژگی
  متوسطگرانروي 

 هاي مکانیکی خوبویژگیپذیري و انعطاف 

  :هاکاربرد

  اکریلیک هايگیريقالبتقویت 

 سینک ظرفشویی و توالت فرنگی قابل حمل زیردوشی، وان حمام، ساخت 

 :مشخصات فنی
 

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

هاویژگی واحد مقدار روش آزمون  

آلود، صورتی فاممه --- ظاهري شکل ---   

ASTM D1544 --- Gardner رنگ 

ISO 2555 450-350  mPa.s (cP) گرانروي )°C 25(  

ASTM D1475 1269/1  g/cm³ لیچگا  )°C 23( 

ASTM D1639 <20  mg KOH/g عدد اسیدي 

ASTM D1259 2±62  wt% درصد جامد 

ASTM D2471 20-12  min زمان ژل شدن* 

ASTM D2471 15-8  min زمان پخت 

ASTM D2471 <210 °C  پیک اگزوترم( بیشینه گرمازاییدماي(  

ISO 62 < 3/0  wt% جذب آب 

ASTM D92 22 °C بازروجام ( نقطه اشتعال(  

         گرم رزین 100در %) MEKP )50گرم  2: آغازگر    *

                                    

  )غیر مسلح(گیري شده هاي مکانیکی قطعات قالبویژگی                       

 .ها صرفاً جهت توصیف بهتر محصول استشود و ارائه آنت فنی محصول تلقی نمیگیري و جزئی از مشخصااندازه مستمراًاین اطالعات                                     

آزمونروش  هاویژگی واحد مقدار   

ISO 527-2 >50 MPa استحکام کششی 

ISO 527-2 16/6  ازدیاد طول % 

ISO 527-2 903 MPa مدول کششی  

ISO 178 >90 MPa استحکام خمشی 

ISO 178 3184 MPa مدول خمشی 

ASTM D648 >60 °C  گرمایی خمشدماي  

ASTM D2583 >35 --- بارکول(  سختی( 

ASTM D2566 2/1< %  جمع شدگی طولی (∆L/L) 
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BUP 635                                                                                         داده برگ فنی محصول 
      

: محیطیو محبفظت زیست ایمنی محصول
 .است در دادُ ثري ایوٌی در دسترسهحػَل ، اطالعبت ایوٌی ًیبزدر غَرت . ّبی پلی استر غیر اضجبع رعبیت گرددرزیي در ثىبرگیری هتذاٍلضرایط ًگْذاری 

. فَالدیّبی در ثطىِ( خبلع)ویلَگرم  225 :بندیبسته

عور ، ًبهجردُدر غَرت رعبیت ضرایط . هستمین ًَر آفتبة ًگْذاری ًوبییذ تبثصٍ ثِ دٍر از رطَثت ٍ  C25° ووتر ازهحػَل را در هحل خٌه ٍ در دهبی  :انببرداری

 .استهبُ از زهبى تحَیل  3 اللحذهحػَل  هفیذ اًجبرداری
 

ادُ داًص هب ارائِ ضذُ؛ هطرٍط ثر ایٌىِ هحػَل تحت ضرایط هعوَل ٍ در ثبزُ زهبًی هعیي در طَل عور هفیذ ثِ درستی ًگْذاری ٍ استفثر اسبس آخریي  ،هحػَالت ضروت ثٌیبى وبال ضیوی وبرثرد ثبرُدر در ایي ثرگِ هَجَد ّبیپیطٌْبداطالعبت ٍ  :رفع مسئولیت

ضَد؛ ضوٌبً هسئَلیت پیگرد لبًًَی ر لجبل ضرایط هػرف ایي هحػَل ٍ سبزگبری ثب سبیر هَاد، تلمی ًویّبی هطرٍحِ در ایي ثرگِ، ثِ ّیچ ٍجِ ثِ هٌسلِ ضوبًت دّبی راتی هَاد، سبختبر ضیویبیی ٍ ضرایط ٍالعی هحیط، اطالعبت ٍ تَغیِدر عول، ثِ علت تفبٍت. گردد
ضَد وِ ّوَارُ ثِ ثِ وبرثراى اویذاً تَغیِ هی. ضَدایي ضروت دریبفت هی سفبرش خریذ ثر اسبس همررات ٍ لراردادّبی جبری فرٍش ٍ تحَیل. ضرایطی حمَق هبلىیت اضخبظ ثبلث ثبیذ هالحظِ ضَدتحت ّر . گردددر ایي حَزُ ًیس از ضروت ثٌیبى وبال ضیوی سلت هی

. تْیِ است فرٍش ًیس لبثل توبس ثب تینهراجعِ وٌٌذ؛ ّوچٌیي ایي اطالعبت از طریك  www.bonyankala.comثِ ًطبًی  هب آخریي ٍیرایص هعتجر دادُ ثري فٌی هحػَل در تبرًوبی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


