
 +98 -2188059405-8 : تلفکس          4، طبقه سوم واحد 8پالک  ، خ قانعی راد ، خ شیرازی جنوبی ، خیابان مالصدرا ، ونکمیدان  ، تهران ، ایراننشانی : 

WWW.IRANKETONE.COM 

info@iranketone.com 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

    

 گروه کارخانجات ایران کیتون
 1353در ایران از سال  اولین تولید کننده رزین پلی استر

IRAN KETONE 1660 
 روغن متوسطرزین آلکید 

 کاربردها:

رنگ های فوری مخصوص  -رنگ های متالیک -پوشش های کوره ای ماشین آالت صنعتی -ساخت رنگ های تعمیراتی اتومبیل

 کیلرهای فوری اتومبیلی. -ترافیکیرنگ های  -سطوح چوب و پالستیک

 خواص رزین:

 مقاومت نوری عالی.  -انعطاف پذیری و سختی مناسب -چسبندگی مناسب -براقیت عالی -سرعت خشک شدن مناسب

 شرایط نگهداری:

استفاده، ماه می توان نگهداری کرد. جهت افزایش ماندگاری پس از  6دور از تابش مستقیم آفتاب و در جای خشک و خنک تا 

 درب ظرف را کامل ببندید.

 

 

 

 نتایج مشخصات آزمون ردیف

 60%   (ASTM  D-1259)                                درصد جامد 1

 8-10 (mg  KOH/gr)  (ASTM  D-1639)           فرم تحویل(  در )عدد اسیدی  2

 50-70 (mg  KOH/gr)   (ASTM  D-4274)  محتوی هیدروکسیل)در جامد رزین( 3

 97/0(gr / ml)    (ASTM D-1475)   ( ℃25جرم مخصوص                   ) 4

 250-300(stock)          (ASTM  D-562)  (℃25)گرانروی )در فرم تحویل(       5

  2-3 (ASTM  D-1544)                              )گاردنر( رنگ 6

 402زایلین/ هیدروکربن  حالل 7

 26(℃) (ASTM  D-93)آستانه دمای اشتعال                           8

 %43                                   (ASTM D-1398)درصد روغن  9

 آفتابگردان نوع روغن / اسیدچرب 10

 پنتا / گلیسرین                                       (ASTM D-1615)نوع الکل  11

 هیدروکربن های آلیفاتیک و آروماتیک حالل های سازگار 12

 برخی الکل ها و گلیکول ها حالل های ناسازگار 13

اوره و مالمین، انواع رزین های آلکید متوسط روغن،   رزین های قابل اختالط 14

 نیترات سلولز، کلروکائوچو

تبخیر حالل/ واکنش شیمیایی/ خشک شدن         نوع واکنش پذیری و خشک شدن 15

 اُتو اکسیداسیونی

اطالعات ارائه شده در این برگه فنی بر مبنای نتایج علمی و آزمایشگاهی به ثبت رسیده است.لذا پیشنهادات ارائه شده بدون  توجه:

یی، کارشناسان گارانتی می باشد زیرا روش های استفاده از این محصول از عهده ی ما خارج است. توصیه می شود قبل از مصرف نها

 محترم با انجام تست های تکمیلی در آزمایشگاه از صحت فرموالسیونی خود با این محصول، اطمینان حاصل نمایند.

http://www.iranketone.com/

