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 SP-Oil Form.R  حاللیروغن قالب 

 حاللروغن آزاد کننذه قالب بر پایه 

 : شرح محصول
تز پایِ هَاد شیویایی طزاحی گشتِ ٍ  SP-Oil Form.Rرٍغي قالة حاللی 

در آب حل ًوی شَد. ایي هادُ تا کاّش اصطکاک تیي قالة ٍ سطح تتي ، 

یات خارج کزدى سطحی آب گزیش را تَجَد هی آٍرد ٍ هَجة هی شَد تا عول

قالة ّا تذٍى اعوال فشار ٍ ضزتِ اًجام پذیزد. در ًتیجِ پس اس تاس کزدى قالة 

ّا ، سطحی ًزم ، صاف ٍ فاقذ حثاب ّای سطحی تِ ٍجَد هی آیذ کِ ّویي 

 اهز هَجة طَالًی تز شذى عوز قالة ًیش هی گزدد.

اس ّیچ گًَِ اثز هٌفی تز خَاص تتي  SP-Oil Form.R رٍغي قالة حاللی

 جولِ هقاٍهت آى ایجاد ًوی ًوایذ.

 خواص و اثرات :
 عذم چسثٌذگی تتي ٍ سیواى تِ قالة 

 عذم آلَدگی سطح تتي 

 عذم ایجاد تغییز رًگ در تتي 

 عذم ًیاس تِ اعوال ضزتِ هکاًیکی تزای جذاساسی 

  سَْلت در جذا کزدى قالة ّا 

 غیز قاتل اًحالل در آب 

  کاّش هعایة سطحی تتي 

 ی تویشکاری ٍ تزهین قالةکاّش ّشیٌِ ّا 

 جلَگیزی اس سًگ سدگی قالة 

 حذف حثاب ّای سطحی تیي تتي ٍ قالة 

 

 موارد کاربرد :

 ... ٍ اًَاع قالة ّای فلشی ، چَتی ، فایثز گالس ، پالستیک فشزدُ ، فَالد 

      ُقالة تٌذی هقاطع تتٌی کِ ًیاس تِ رًگ آهیزشی ٍ اجززای پَشزش چسزثٌذ

 ًذارًذ .

 

 شیمیایی مشخصات فیسیکی و
  هایع حالت فیشیکی

 قَُْ ای رٍشي رًگ

gr/cmٍسى هخصَص 
3 05/0 ±  55/0 

 ًذارد یَى کلز 

 C° 110 درجِ اشتعال

 

 

 مقذار مصرف :
هیشاى تستِ تِ  SP-Oil Form.R حاللیرٍغي قالة تْیٌِ  هیشاى هصزف

  هیشاى پَشش دّی یز است. اها تطَر هعوَلهتغ تخلخل ٍ تافت سطح قالة

 هی تاشذ.هزتع هتز  11تا  7تیي  آى ّزلیتز

 

 مصرف : روش
کلیِ قالة ّا اعن اس ًَ ٍ یا دست دٍم ، پیش اس استفادُ تایذ عاری اس ّزگًَِ  

 آلَدگی ، سًگ ، تتي ، رٍغي ٍ ... شًَذ. 

پیش اس هصزف خَب تکاى  را SP-Oil Form.R رٍغي قالة حاللیسپس 

 ٍ یا اسفٌج رٍی سطح قالة اعوال ًواییذ.  تَسط قلن هَ ، اسپزی ، تزس دادُ ٍ

استفادُ هکزر اس ایي هحصَل رٍی سطَح چَتی ًتایج تْتزی خَاّذ داشت ، 

 چزا کِ تا اشثاع شذى آى ّا اس رٍغي تِ راحتی اس تتي جذا هی گزدًذ.

ًکتِ : تا تَجِ تِ هکاًیشم کارکزد ایي هحصَل تزهثٌای القای تار هٌفی تِ تذًِ 

 ست فاصلِ قالة تٌذی ٍ تتي ریشی خیلی طَالًی ًثاشذ.قالة ، تْتز ا

 شرایط نگهذاری:
 درجِ ساًتیگزاد  35تا  5ِ دٍر اس تاتش ًَر خَرشیذ ٍ در دهای ت

 مذت نگهذاری:
 تٌذی اٍلیِ یک سال در تستِ

 نوع بسته بنذی:
  لیتزی 200تشکِ   – لیتزی 20 گالي

 نکات ایمنی :

گززدد.   س کار در سهاى اجزا تَصیِ هزی استفادُ اس عیٌک، دستکش ٍ لثا
شستشزَ  تالفاصلِ تا آب فززاٍاى  ٍ یا دّاى ،  ، چشن در صَرت تواس تا پَست

 . تِ پششک هزاجعِ شَد در صَرت لشٍم ٍ دادُ

 

 
 

 


