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 روش اجرا

 بٌشٍئیل پزاکسبیذ را بِ رًگ %4-2پیطٌْبد هی ضَد هیشاى 

سپس در هحل .آهبدُ اضبفِ ًوَدُ ٍ کبهالً هخلَط ًوبییذ

خَدگیزی ًْبیی . اعوبل کٌیذ3mmهَرد ًظز تب ضخبهت 

ایي هحصَل تببع دهبی هحیط بَدُ ٍ بْتز است در دهبی 

15-30 °cاجزا ضَد . 

 

 شرایط نگهذاری و انبارش
ایي هحصَل ببیذ داخل بطکِ ّبی در بستِ، درٍى اًببر 

سزپَضیذُ بذٍر اس ًَر هستمین خَرضیذ ٍ هٌببع ایجبد جزلِ 

 ( درجِ سبًتیگزاد30حذاکثز )یب ضعلِ ٍ جبی خٌک 

در ایي ضزایط هحصَل تب ضص هبُ پس اس .ًگْذاری ضَد

 .تبریخ تَلیذ لببل هصزف هی ببضذ

در ٌّگبم اًببرش بِ ضوبرُ بچ هحصَل کِ کذ پیگیزی : ًکتِ

 .هی ببضذ، دلت ٍیژُ ضَد

 

  :بسته بنذی
  کیلَیی190بطکِ ّبی فلشی 

 

 

 

 

 توجه
اطالعبت فٌی ارائِ ضذُ در ایي بزگِ بز هبٌبی آخزیي اطالعبت 

کبرضٌبسبى ایي ضزکت هی ببضذ ٍ صزفبً جْت راٌّوبیی ارائِ ضذُ 

هصزف کٌٌذگبى هحتزم ببیذ اس هٌبسب بَدى خصَصیبت ایي رسیي .است

لبل اس هصزف عوذُ بِ صَرت ًوًَِ آسهبیطگبّی اطویٌبى حبصل 

لذا، ضزکت پزًیبى رسیي ّیچ گًَِ هسئَلیتی در لببل استفبدُ .کٌٌذ

ًبهٌبسب اس ایي رسیي ًذارد ضوي آًکِ ّوَارُ در ٌّگبم بزٍس هطکل، 

 .                                                                                                       پبسخگَ، ّوزاُ ٍ ّوگبم هطتزی هی ببضذ

 

 شرح

PRS-AC-410 (خبلص) رسیي اکزیلیک بذٍى حالل یک 

بز پبیِ هٌَهزّبی اکزیلیک هی ببضذ کِ بِ صَرت دٍ جشئی 

جشء اصلی رسیي ٍ جشء دٍم بِ عٌَاى آغبسگز .عزضِ هی گزدد

 .ٍاکٌص است

 خواص ویژه

پیگوٌت پذیزی ببال ، سختی، همبٍهت سبیطی ٍ عذم        

ًزهی ٍ .جزم پذیزی اس جولِ ٍیژگی ّبی ایي هحصَل است

اًعطبف پذیزی السم اس ٍیژگی ّبی هٌحصز بِ فزد ایي رسیي 

     PRS-AC-400هی ببضذ کِ آى را هتوبیش تز اس کذ 
 .ًوَدُ است

 موارد پیشنهادی مصرف

  پَضص ّبی تزافیکی ٍ عالئن جبدُ ای 

 ُخط کطی خیبببى ٍ خطَط عببز پیبد 

 پَضص ّبی کف 

 مشخصات فنی رزین 

 نتیجه نوع تست

 sec 25 - 15 (1)گرانروی

 Max. 6 mgKOH/gr عذد اسیذی

g/cm 1 -0.95 (2 )دانسیته
3

 

  کوی ابزی–هبت  رنگ ظاهری

 min 12-8 (3)زمان ژل شذن 

 min 25-15 (3)زمان خودگیری 

 ضبکِ ای ضذى تشکیل فیلم

 . هحبسبِ ضذُ استASTMاًذاسُ گیزی ّبی فَق هطببك استبًذارد *

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

(2) Density: in 25 °c          

(3) Gel Time and Curing Time: in 20-30 °c 
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