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 امتشاح پذیزی و حاللیت

سبصگبسی ٍ حاللیت ایي هحصَل پیص اص هصشف ببیستی 

 .تَسط هصشف کٌٌذُ هَسد آصهبیص لشاس گیشد

  هحلَل               حالل ّبی آسٍهبتیک، استشّب، کتَى ّب   

 حالل ّبی آلیفبتیک                                    کن هحلَل

                 ًبهحلَل الکل ّب                                      

 شزایط نگهذاری و انبارش

ایي هحصَل ببیذ داخل بطکِ ّبی دس بستِ، دسٍى اًببس 

سشپَضیذُ بذٍس اص ًَس هستمین خَسضیذ ٍ هٌببع ایجبد جشلِ 

 ( دسجِ سبًتیگشاد30حذاکثش )یب ضعلِ ٍ جبی خٌک 

دس ایي ضشایط هحصَل تب یک سبل پس اص .ًگْذاسی ضَد

 .تبسیخ تَلیذ لببل هصشف هی ببضذ

ضبیبى رکشاست دس صَستی کِ ضشایط ًگْذاسی بِ :1ًکتِ 

خَبی سعبیت ضَد،گبّبً تب بیطتش اص تبسیخ اعالم ضذُ لببل 

 .هصشف است

دس ٌّگبم اًببسش بِ ضوبسُ بچ هحصَل کِ کذ : 2ًکتِ 

 .پیگیشی هی ببضذ، دلت ٍیژُ ضَد

 

  :بسته بنذی
  کیلَیی190بطکِ ّبی فلضی 

 

 توجه
اطالعبت فٌی اسائِ ضذُ دس ایي بشگِ بش هبٌبی آخشیي اطالعبت 

کبسضٌبسبى ایي ضشکت هی ببضذ ٍ صشفبً جْت ساٌّوبیی اسائِ ضذُ 

هصشف کٌٌذگبى هحتشم ببیذ اص هٌبسب بَدى خصَصیبت ایي سصیي .است

لبل اص هصشف عوذُ بِ صَست ًوًَِ آصهبیطگبّی اطویٌبى حبصل 

لزا، ضشکت پشًیبى سصیي ّیچ گًَِ هسئَلیتی دس لببل استفبدُ .کٌٌذ

ًبهٌبسب اص ایي سصیي ًذاسد ضوي آًکِ ّوَاسُ دس ٌّگبم بشٍص هطکل، 

 .                                                                                                       پبسخگَ، ّوشاُ ٍ ّوگبم هطتشی هی ببضذ

 

 شزح

PRS-AC-105 BAC سصیي اکشیلیک تشهَپالست بش یک 

پبیِ هٌَهشّبی هتب اکشیالتی خبلص هی ببضذ کِ بِ صَست 

 .دس حالل بَتیل استبت عشضِ هی گشدد% 50

 خواص ویژه

ایي سصیي بِ علت جشم هَلکَلی بسیبس پبییي ٍ سبصگبسی بب 

اًَاع  حالل ّب ٍ گبصّب جْت سبخت سًگ ّبی اسپشی بسیبس 

دس همببل صسدگشایی همبٍم بَدُ ٍ همبٍهت .هٌبسب است

سشعت سّب سبصی حالل بسیبس .هحیطی بسیبس ببالیی داسد

ببالی ایي هحصَل هَجب افضایص سشعت خطک ضذى      

 .هی گشدد

 

 موارد پیشنهادی مصزف

 سًگ ّبی اسپشی 

 اًَاع هشکب ّبی چبپ 

  

 مشخصات فنی رسین

 نتیجه نوع تست

 (1)درصذ جامذ
50 ± 1% 

 (2)گزانزوی
70-100 sec 

 عذد اسیذی
5 – 8 mgKOH/gr 

 (3)دانسیته
0.85-0.95 g/cm

3
 

 بی سًگ  رنگ ظاهزی

 بَتیل استبت نوع حالل

 تبخیش حالل تشکیل فیلم

 . هحبسبِ ضذُ استASTMاًذاصُ گیشی ّبی فَق هطببك استبًذاسد *

 
(1) Solid: 1 hr in 120 °c                         (3) Density: in 25 °c  

(2) Viscosity: DIN 4 @ 25 °c, Delivery form 
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