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 SP-W303 ت زودگیرپلی کربوکسیال کننذه ابرروان

 زود سخت شونذه /کاهنذه آب  فوق روان کننذه و افسودنی ابر

 : شرح محصول
SP-W303  تش پایِ پلی کشتَکسیالت اتش تَدُ ٍ تا اتش سٍاى کٌٌذُ صٍدگیش

کاّص ضذیذ ًسثت آب تِ سیواى ، تاعث حفظ کاسایی تتي ٍ ایجاد هقاٍهت 

دس تتي هی ضَد. اهکاى کسة هقاٍهت ّای تاالتش دس سٌیي فطاسی صٍدسس 

  اٍلیِ تا استفادُ اص ایي هحصَل اهکاى پزیش هی تاضذ.

 خواص و اثرات :
  هقاٍهت فطاسی کَتاُ هذت ٍ دساصهذتافضایص 

 افضایص هقاٍهت خوطی 

 کاّص صهاى عول آٍسی تتي 

 فاقذ جوع ضذگی ٍ خضش 

 کنآب تِ سیواى  تساخت تتي تَاًوٌذ تا ًسث 

 پشّیض اص عول آٍسی حشاستی 

 عذم ًیاص تِ ٍیثشاتَس 

 کاّص ًفَرپزیشی 

 ّا ٍ پضٍالًْا ًظیش خاکستش تادی ٍ قاتلیت استفادُ ّوضهاى تا فیلش 

 هیکشٍسیلیس ، هتاکائَلي ، سشتاسُ کَسُ آٌّگشی ٍ ...

 موارد کاربرد :

 تَلیذ قطعات پیص ساختِ تٌتی 

 ٍ هتشاکن تتي سیضی دس هقاطع تا آسهاتَس تاال 

  ساخت تتيEXPOSE 

 ساخت تتي خَد هتشاکن تا ٍجَد فطشدگی آسهاتَسّا 

 ِتذٍى ًیاص تِ ٍیثشُ تشای ساخت قطعات تتٌی پیص ساخت 

 مشخصات فیسیکی و شیمیایی
 هایع حالت فیضیکی

 قَُْ ای  سًگ

gr/cmٍصى هخصَظ 
3 05/0 ±  10/1 

PH 1 ±  5/5 

 

 

 

 مصرف : دستورالعمل
تا سایش هَاد افضٍدًی تَلیذی ضشکت  303ى اتش سٍاى کٌٌذُ استفادُ ّوضها

استفادُ  سپیذاس ساصُ پاساسگاد تالهاًع هی تاضذ. ًکتِ حائض اّویت دس ایي هَسد

تتي است، لزا اص تشکیة افضٍدًی ّا تا یکذیگش  هجضای هحصَالت تِ هخلَط

پیص اص اضافِ ًوَدى تِ تتي خَدداسی فشهاییذ. الصم تِ رکش است دس ایي هَسد 

 حتوا تا هتخصصیي ضشکت سپیذاس ساصُ پاساسگاد تواس حاصل ًواییذ.

SP-W303  ساصگاس تا تواهی سیواى ّا ٍ افضٍدًی ّای حثاب داس استاًذاسد

 است.  

 صرف :مقذار م
هَقعیت تسیاس ٍاتستِ تِ ضشایط کاسگاّی ٍ  SP-W303هیضاى هصشف تْیٌِ 

دسصذ  9/0الی  4/0اقلیوی پشٍطُ است. هصشف هعوَل ایي هحصَل دس تاصُ 

 ٍصى سیواى هصشفی هی تاضذ .

 روش مصرف :
ایي هحصَل سا هستقیواً تِ تشاک حاهل تتي آهادُ اضافِ ًواییذ . عول اختالط 

دقیقِ اًجام گیشد تا هادُ افضٍدًی کاهال تا  4ٍ حذاقل تِ هذت  تا سشعت تاال

 تتي تشکیة ضَد .

 استانذارد :
 :داسد هطاتقت صیش استاًذاسدّای تا هحصَل ایي

  ASTM C494 - TYPE B,D,G 

 2930 ایشاى 

 شرایط نگهذاری:
 دسجِ ساًتیگشاد  30تا  5تِ دٍس اص تاتص ًَس خَسضیذ ٍ دس دهای 

 مذت نگهذاری :
 تٌذی اٍلیِ یك سال دس تستِ

 نوع بسته بنذی:
 کیلَگشهی 220تطکِ  –کیلَگشهی  20گالي 

 نکات ایمنی :

گيشدد.   استفادُ اص عیٌك، دستکص ٍ لثاس کاس دس صهاى اجشا تَصیِ هيی 
ضستطيَ  تالفاصلِ تا آب فيشاٍاى  ٍ یا دّاى ،  ، چطن دس صَست تواس تا پَست

 . عِ ضَدتِ پضضك هشاج دس صَست لضٍم ٍ دادُ

 


