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Rosin Resin For Road Marking Paint 

  

Nh?a S?n Giao Thông Nhi?t D?o thu ???c thu ???c t? quá trình súc h?p nh?a thông v?i diacid b?t bão hòa, sau ?ó ester hóa, k?t h?p v?i tác ch?t
ch?ng nhi?t, ch?ng ánh sáng.Chúng có kh? n?ng ch?ng áp l?c t?t, ch?ng mài mòn, ch?ng l?ng, khô nhanh, t?ng kh? n?ng liên k?t gi?a các thành
ph?n trong s?n nhi?t d?o. 

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá 
Giá  

H?i v? s?n ph?m này 

Mô t? 

 

?ng d?ng: 

Chúng ???c s? d?ng nh? m?t ch?t k?t dính ??c bi?t cho s?n v?ch k? ???ng

S?n k? ???ng nhi?t ?Là h?n h?p các v?t li?u và ?óng gói nhi?t ?? th??ng, ??t ch?t th?m và nh?a ?? ?ánh d?u ???ng trong 24 gi? và ?ánh
bóng, sau ?ó thêm v?t li?u khác ?? ?ánh bóng.
S?n k? ???ng nhi?t: Là h?n h?p các v?t li?u và ?óng gói nhi?t ?? 1800C, sau ?ó quét vào v?ch s?n và lau khô, d?n ???ng và thi công, có
th? m? giao thông khi l?p ph? ngu?i.

S?n k? ???ng ? nhi?t ?? bình th??ng?phun s?n khô ?? làm khô và thông ???ng, m? c?a cho giao thông khi l?p ph? khô.

?óng gói: ?óng trên pallet; 25 kg Net trong túi gi?y có l?p lót nh?a bên trong.
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L?u tr?:

Tránh ti?p xúc v?i ánh sáng
Tách kh?i các ch?t không t??ng thích
L?u tr? và x? lý theo t?t c? các quy ??nh và tiêu chu?n hi?n hành
L?u tr? ? n?i khô thoáng
L?u tr? trong bao bì kín

Thông s? k? thu?t :

Hình th?c Màu vàng nh? trong
su?t

?i?m nóng ch?y
(GB9248-88)°C

90-120

Ch? s? Axit
(mgKOH/g) Max

4-25

Ch? s? màu s?c
(Gardner, 50% in
toluene)

 

3-4+

L?u ý: ?i?m nóng ch?y có th? ???c ?i?u
ch?nh theo yêu c?u c?a khách hàng.
?i?m nóng ch?y t?ng lên là 95-110 0C
??i v?i nh?a thu?c lo?i nhi?t ?? bình
th??ng.

 

Nh?n xét

Ch?a có ?ánh giá cho s?n ph?m này. 
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