
 مشخصات فنی و ایمنی محصول 3/1 صفحه

 رطوبتنانورنگ عایق  7/1395تاریخ نشر: 

 معرفی محصول و شرکت

 بوژان تجاری: نام

 رطوبتنانورنگ عایق : نام شیمیایی

و های بتنی آب  ، لولهها ها، کانال ، پلاستخر، تراسهای بهداشتی،  ، سرویسبام پشتبندی  عایق: کاربرد

 مناسب جهت سطوح بتنی، گچی، کاه گلی، چوبی؛ ضالبفا

 فن گروه صنعتی مبتکران پاک شرکت تولیدی:

 6واحد  -925پالک  -خیابان کارگر جنوبی -تر از میدان حر پایین -تهران آدرس:

 021-66470127 تلفن:

66963077-021 

 اطالعات ایمنی

 طبقه بندی محصول

گیرد. همچنین در  زا قرار می بندی مایعات غیر آتش در تقسیم بوژاننانورنگ عایق 

برای  بوژانرنگ  شود. صورت ریختن رنگ روی پوست یا چشم باعث سوزش می

های  رود. به عالوه باعث آسیب به اندام های آبی و دریایی سمی به شمار می محیط

 )از خوردن یا آشامیدن آن به شدت پرهیز شود(. شود داخلی بدن می

 برچسب ایمنی

 های ایمنی توصیه

 دور از دسترس کودکان نگه دارید. -

 از حرارت و یا شعله مستقیم دور نگه داشته شود. -

 های ایمنی شامل ماسک، دستکش و عینک استفاده شود به هنگام استفاده از انواع لباس -

به دلیل پایه آب بودن محصول، در صورت ریختن روی پوست دست به راحتی با آب  -

 .شسته خواهد شد
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 های باز یا با تهویه مناسب اعمال گردد. رنگ در محیط -

 از تنفس بخار یا اسپری رنگ اجتناب شود. -

 ظروف دربسته نگهداری شود. رنگ در -

 از ریختن رنگ در محیط زیست و رودخانه اجتناب گردد. -

 ترکیب شیمیایی

 

 حدود مقدار )%( .CAS NO نام ماده

 10~35% 0-66-025987 آکریلیکاستایرن 

 1~10% 2‐13‐1314 اکسید روی

 1~10% 9-86-7631 یسیوماکسید سیلدی 

 10~20% 0‐70‐1317 دی اکسید تیتانیوم

 21~30% 3-33-96 آکریالتمتیل 

 1~10% 4-22-7440 نقره

 10~25% 3‐05‐58043 پلی یورتان

 و نگهداری حمل

 باید در یک محیط با تهویه مناسب و با خروجی هوا استفاده شود. بوژاننانورنگ  -

 پرهیز شود.از خوردن و آشامیدن یا کشیدن سیگار به هنگام اعمال رنگ  -

 انبار کرد. و دور از تابش مستقیم آفتاب باید در محیط خنک و با تهویه مناسب :نانورنگنگهداری  -

 در محیط خشک C 37~ 5° دمای نگهداری: -

 خواص فیزیکی و شیمیایی

  mm Hg 17فشار بخار: -C 0 9°نقطه انجماد:  -5 ظاهر فیزیکی: مایع مات و سفید  -1

2- pH :9-5/8 6-  :چگالیg/cm
 (C 25°)در  2/1 3

 بدون دادهویسکوزیته:  -7 در آب( پایه آب )حاللیت پذیر -3

 55/0وزن مخصوص:  -C 190 8°نقطه جوش:  -4
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 ها آزمایشات و تاییدیه

 

 پذیری پایداری و واکنش

 محیطی پایدار است.تحت شرایط  بوژاننانورنگ  -

 زدگی و به هم زدن طوالنی رنگ اجتنباب شود. از یخ -

 و معرض مستقیم نور آفتاب نگهداری نشود. C 37°در دمای باالی  -

 ، اسیدهای قویهای قوی اسید هیدروفلوریک، اکسید کنندهمواد ناسازگار:  -

 های قوی وجود دارد. امکان واکنش این محصول با اکسید کننده -

 واحد نتیجه نوع استاندارد آزمایش ردیف

 ASTMCV94 45/4 kg چسبندگی بر فلز 1

 ASTMCV94 35/1 kg چسبندگی بر چوب 2

 ASTMD624 8/12 Kg/cm مقاومت بر پارگی 3

 ASTMD2370 722/8 Kg/cm مقاومت بر کشش 4


