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BUP 640 

 پلی استر غیر اشباعرزین 

  فتالیکرتوورزین پلی استر ا

  :محصول شرح

BUP 640 هاي مکانیکی ویژگیپذیري و انعطاف شفافیت،؛ زیادو درصد جامد  گرانروي ،کمبسیار ، داراي رنگ فعالغیر فتالیک و رتوورزین پلی استر غیر اشباع بر پایه ا

  . استپراکسید  متیل اتیل کتونک پخت در دماي محیط به کم جهتخوب 
 

  :مزایاها و ویژگی
  کمبسیاررنگ 

  زیادگرانروي و درصد جامد 

 پذیري و شفافیت خوبانعطاف 

 هاي مکانیکی خوبویژگی  

  :هاکاربرد

 تولید دکمه 

 هاي شفاف تزئینیمدلگیري قالب 

 قطعات بسیار شفافگیري قالب 

 :مشخصات فنی
 

  C°25ت مایع در دماي فیزیکی در حال هايویژگی       

  .شودمیگیري اندازه تخلیهقبل از و براي هر بچ محصول  کنترل کیفیت آزمایشگاه دراین اطالعات                  

هاویژگی واحد مقدار روش آزمون  

ظاهري شکل --- شفاف ---  

ASTM D1544 < 3/0  Gardner رنگ 

ISO 2555 1700 -1200  mPa.s (cP) گرانروي )°C 25(  

ASTM D1475 1678/1  g/cm³ چگالی  )°C 23( 

ASTM D1639 <25  mg KOH/g عدد اسیدي 

ASTM D1259 2±71  wt% درصد جامد 

ASTM D2471 12-8  min زمان ژل شدن* 

ASTM D2471 10-6  min زمان پخت 

ASTM D2471 <170 °C  پیک اگزوترم( بیشینه گرمازاییدماي(  

ISO 62 < 3/0  wt% جذب آب 

ASTM D92 22 °C بازروجام ( نقطه اشتعال(  

    C 25°گرم رزین در دماي  100در %) 1(گرم کبالت  25/0:  دهندهشتاب *

         گرم رزین 100در %) MEKP )50گرم  2: آغازگر   
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BUP 640                                                                                         داده برگ فنی محصول 
 
 

  )غیر مسلح(گیري شده هاي مکانیکی قطعات قالبویژگی                       
 .ها صرفاً جهت توصیف بهتر محصول استشود و ارائه آنگیري و جزئی از مشخصات فنی محصول تلقی نمیاندازه مستمراًاین اطالعات                                     

آزمونروش  هاویژگی واحد مقدار   

ISO 527-2 >45 MPa استحکام کششی 

ISO 527-2 41/3  ازدیاد طول % 

ISO 527-2 440 MPa مدول کششی  

ISO 178 >90 MPa استحکام خمشی 

ISO 178 1650 MPa مدول خمشی 

ASTM D648 >55 °C  گرمایی خمشدماي  

ASTM D2583 >35 --- بارکول(  سختی( 

ASTM D2566 1< %  جمع شدگی طولی (∆L/L)  

       

  :محیطیو محافظت زیست ایمنی محصول

  .است در داده برگ ایمنی در دسترسات ایمنی محصول ، اطالعنیازدر صورت . هاي پلی استر غیر اشباع رعایت گرددرزین در بکارگیري متداولشرایط نگهداري 

  .فوالديهاي در بشکه) خالص(کیلوگرم  225 :بنديبسته

عمر ، نامبردهدر صورت رعایت شرایط . مستقیم نور آفتاب نگهداري نمایید تابشو به دور از رطوبت و  C25° کمتر ازمحصول را در محل خنک و در دماي  :انبارداري

  .استماه از زمان تحویل  1 حداقلمحصول  مفید انبارداري
 

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

شود؛ ضمناً مسئولیت پیگرد قانونی ضمانت در قبال شرایط مصرف این محصول و سازگاري با سایر مواد، تلقی نمی هاي مطروحه در این برگه، به هیچ وجه به منزلههاي 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. شودو تحویل این شرکت دریافت می سفارش خرید بر اساس مقررات و قراردادهاي جاري فروش. شرایطی حقوق مالکیت اشخاص ثالث باید مالحظه شودتحت هر . گردددر این حوزه نیز از شرکت بنیان کاال شیمی سلب می

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


