
 

 

 ژلكت پوشش قطعات و تجهيزات پليمري
 براي استفاده درون قالب 

 (TDS & MSDS)برگه مشخصات فني و ايمني 
) ML-532رزين اپوكسي( 
 )HA-95هاردنر اپوكسي (
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از سري محصوالت  HA-95و هاردنر اپوكسي  ML-532رزين اپوكسي 

مقاوم در برابر رزين و هاردنر با شركت مواد مهندسي مكرر بوده كه 

UV در اين محصول از هيچگونه حالل ها و . گرددتوليد و ارائه مي

استقاده نگرديده و   (Non Reactive Dilluents)گرا هاي غيرواكنشكنندهرقيق

ردد كه ساختار پليمري محصول پس از واكنش، گهمين امر موجب مي

با . ثابت و پايدار باقي بماند و دچار هيچگونه تغييرات وزني و حجمي نگردد

در ساختار اين  (Epoxy Aliaphatic)استفاده از يك نوع آليفاتيك اپوكسي 

مكانيكي و سايشي اين محصول  ارتقاء داده شده ، UVمحصول، مقاومت 

با ) gelcoat(اول گردد كه بتوان از آن در اليه ب مياست و همين امر موج

 كه در معرض شرايط مختلف آب و هوايي است، )Outdoor(كاربرد بيروني 

 .استفاده نمود

 .از مزاياي برجسته اين ژل كت سازگاري آن با پري پرگهاي اپوكسي است 

موارد مصرف 

با  )كتژل(جهت استفاده در اليه اول در قالب ها و مدل ها  -

  . و آب و هوايي UVمقاومت باالي 

راي پره توربين بادي بخصوص براي توربينهايي قابليت كاربري ب -

كه در حال حاضر در ايران ساخته ميشود دارد و در اين كاربرد 

شرايط خاص استانداردي يا خواسته مشتري، چنانچه كاربر بخاطر 

بيشتري نياز داشته باشد بايد رنگ مناسب روي  UVبه مقاومت 

شركت مواد يكي از انتخابها مي تواند رنگ . آن اعمال نمايد

  . باشد 701320001مكرر به شماره شناسايي مهندسي 

 

خواص فيزيكي و ظاهري 

 cp223000-230000 :)℃ 20(ويسكوزيته رزين 

 cp8688- 9240 :)℃20(ويسكوزيته هاردنر 

 واحد ML – 532         :100رزين اپوكسي :         نسبت تركيب وزني
 واحد HA – 95 :28            هاردنر اپوكسي                                    

 

 مقدار شرايط كار پارامتر

Gel time @20℃ 128 g 9 min 

Non-Sagging 25ºC Max 1 mm 

Opacity --- <0.3 mm 
Color --- White 

Tg(ASTM 3418) 
1h @ 120℃ 69.1 

3h @ 120℃ 79.1 

Pull off 150x75x2 mm 3.7 Mpa 

UV-Stability(DYI) ASTM-E 313 ≤ 20 (280hr)  
 

 شش ماه ):ºC 25در دماي ( Shelf lifeعمر نگهداري درانبار 

 

خصوصيات مكانيكي 
استاندارد واحد مقدار  پارامتر

TENSILE STRENGTH 52.2 MPa ASTM D638 

STRAIN TO FAILURE 1.38 % ASTM D638 

Abrasion Resistance 16.25 mg ASTM D4060 
(1000 Rotation) 

WATER 
ABSORBTION 5.35 %  

Hardness 87 Shore D ASTMD2240 

Blister Rating 
No 

change 
visible 

- 40day at 50℃ 

 

نكات فني و ايمني 
. مواد باقيمانده را محكم ببنديد بعد از استفاده از مواد، درب -1

قبل از استفاده از مواد در سطح مطمئن باشيد كه هيچگونه گرد و غبار  -2

. و نم و رطوبت در سطح وجود ندارد

. درهنگام استفاده از مواد، از دستكش صنعتي و ماسك استفاده نمائيد -3

  GE-31از استفاده از مواد، ظرف و ابزار خود را با تينر اپوكسي پس -4

. شستشو دهيد "كامال

. در موقع كار با مواد، از كشيدن سيگار خودداري نمائيد -5

قبل از استفاده از مواد، سطح را از هرگونه چربي و آلودگي تميز  -6

.  نمائيد

از  "گرم است، حتما 200درصورتيكه مواد تركيبي مورد نياز كمتر از  -7

. گرم استفاده كنيد 1/0ترازوي دقيق با دقت حداقل 

بندي بسته

قابل عرضه كيلوئي  20به صورت بشكه و سطل  بندياين محصول در بسته

. باشدمي

 


