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 مشخصات فنی رسین

 نتیجه نوع تست

 (1)درصذ جامذ
59 ± 1% 

 (2)گزانزوی
130-180 sec 

 عذد اسیذی
5-8  mgKOH/gr 

g/cm 0.2 ± 1.02 (3)دانسیته
3

 

  %4.5 (بز مبنای جامذ) درصذ هیذروکسیل

 رنگ ظاهزی
Max. 2 Gardner 

 (1:1)نوع حالل 
 صایلي ٍ

  هتَکسی پشٍپیل استبت 

 ضجکِ ای ضذى تشکیل فیلم

 . هحبسجِ ضذُ استASTMاًذاصُ گیشی ّبی فَق هطبثك استبًذاسد *

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

(2) Viscosity: DIN 6 @ 25 °c, Delivery form    

 

 شزایط نگهذاری و انبارش
ایي هحصَل ثبیذ داخل ثطکِ ّبی دس ثستِ، دسٍى اًجبس سشپَضیذُ 

ثذٍس اص ًَس هستمین خَسضیذ ٍ هٌبثع ایجبد جشلِ یب ضعلِ ٍ جبی 

دس ایي ضشایط .ًگْذاسی ضَد ( دسجِ سبًتیگشاد30حذاکثش )خٌک 

 .هحصَل تب یک سبل پس اص تبسیخ تَلیذ لبثل هصشف هی ثبضذ

ضبیبى رکشاست دس صَستی کِ ضشایط ًگْذاسی ثِ خَثی :1ًکتِ 

 .سعبیت ضَد،گبّبً تب ثیطتش اص تبسیخ اعالم ضذُ لبثل هصشف است

دس ٌّگبم اًجبسش ثِ ضوبسُ ثچ هحصَل کِ کذ پیگیشی : 2ًکتِ 

 .هی ثبضذ، دلت ٍیژُ ضَد

 

  :بسته بنذی
  کیلَیی190ثطکِ ّبی فلضی 

 توجه
اطالعبت فٌی اسائِ ضذُ دس ایي ثشگِ ثش هجٌبی آخشیي اطالعبت کبسضٌبسبى ایي ضشکت هی 

هصشف کٌٌذگبى هحتشم ثبیذ اص هٌبست ثَدى .ثبضذ ٍ صشفبً جْت ساٌّوبیی اسائِ ضذُ است

خصَصیبت ایي سصیي لجل اص هصشف عوذُ ثِ صَست ًوًَِ آصهبیطگبّی اطویٌبى حبصل 

لزا، ضشکت پشًیبى سصیي ّیچ گًَِ هسئَلیتی دس لجبل استفبدُ ًبهٌبست اص ایي سصیي .کٌٌذ

 .                                                                                                       ًذاسد ضوي آًکِ ّوَاسُ دس ٌّگبم ثشٍص هطکل، پبسخگَ، ّوشاُ ٍ ّوگبم هطتشی هی ثبضذ

 شزح

PRS-AC-321 X/MPA ثب گشٍُ ّبی  سصیي اکشیلیکیک 

ایي سصیي پس اص سخت ضذى ثب  .فعبل ّیذسٍکسیل هی ثبضذ

 ، هطخصبت Desmodure N75ّبسدًش ّبی ایضٍسیبًبتی هبًٌذ 

ثِ دلیل استفبدُ اص .فیضیکی ٍ ضیویبیی ثسیبس خَثی داسد

هٌَهشّبی ّیذسٍکسیل داس ٍیژُ، دس حبلت استفبدُ اص تسشیع 

( Pot life)کٌٌذُ ٍ یب ثذٍى تسشیع کٌٌذُ داسای پبت الیف 

ّوچٌیي ثب تَجِ ثِ سبختبس .هٌبست ٍ کبسثشی آسبى هی ثبضذ

هَلکَلی، صهبى خطک ضذى سطحی آى ًسجت ثِ سصیي                                    

PRS-AC-320 X/MPAسشیع تش است. 

 حذاکثش               Desmodure N75کیَس ًْبیی ایي سصیي ثب 

جْت سسیذى ثِ کیَس ًْبیی دس صهبى کوتش، . سٍص هی ثبضذ3-2

           min 60-30 ثِ هذت c° 70-60ثْتش است دس دهبی 

 .لشاس گیشد

 

 خواص ویژه
خَاظ فیضیکی، ضیویبیی ٍ هکبًیکی عبلی، همبٍهت            

آة ٍ َّایی ثبال ٍ ثشالیت ثسیبس خَة اص جولِ ٍیژگی ّبی ایي 

 .هحصَل هی ثبضذ

 

 موارد پیشنهادی مصزف

  پَضص ّبی خَدسٍیی( ٍ تعویشاتیOEM) 

 پَضص سطَح فلضی، چَثی 

 پَضص سطَحی کِ ثب هَاد ضَیٌذُ دس استجبط ّستٌذ 

 

 امتشاح پذیزی و حاللیت
سبصگبسی ٍ حاللیت ایي هحصَل پیص اص هصشف ثبیستی تَسط 

 .هصشف کٌٌذُ هَسد آصهبیص لشاس گیشد

 ّیذسٍکشثي ّبی آسٍهبتیک                                       هحلَل

                                       هحلَل  استشّب، کتَى ّب ٍ اتشّب   

 ّیذسٍکشثي ّبی آلیفبتیک                                   کن هحلَل

 الکل ّب                                                               هحذٍد
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