
  Product Data Sheet 
 

  RESITAN MUO-040 

                                                 

 

 

  15، طبقه 23شرکت رزیتان تهران، خیابان پاسداران، خیابان نارنجستان هشتم، پالک 

  www.resitan.netوب سایت:    info@resitan.net   ǀایمیل:    ǀ   021-22020486: فکس       ǀ    021-22020521-4تلفن: 

باید خود از مناسب بودن خصوصیات ابن رزین برای مصرف  نکنندگاآخرین اطالعات ما تهیه شده و صرفاً برای راهنمائی است. مصرف قاطالعات ارائه شده در این دیتاشیت بر طب توجه : 

 خود اطمینان حاصل نمایند.
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  تعریف

RESITAN MUO-040  یک رزین پلی استر غیر اشباع

رزین د. ی باشمهای استاندارد گالیکلبر پایه فتالیک ایزو

 است.  باال  ویسکوزیته کم و واکنش پذیری دارای

 کاربردها

RESITAN MUO-040 استحکام  ، فاقد مواد پرکننده است

 دارا می باشد.  را و شفافیت الزم 

 یقالب ریز •

  FRP-GRPساخت قطعات کامپوزیتی  •

 های چندالیهساخت ورق •

 خواص
 مقاومت حرارتی و شیمیایی بسیار خوب  •

 مقاومت بسیار خوب در برابر آب •

 کیفیت سطح باال •

 چسبندگی عالی به الیاف  •
 مشخصات فنی

 روش تست واحد مقدار خصوصیت

 mPa.s ASTM D2196 600-400 (1)ویسکوزیته

 mgKOH/g ASTM D1639 <15 عدد اسیدی

 - - شفاف ظاهر

 Gardner ASTM D1544 3حداکثر  رنگ

 ASDM D1259 % 63-67 درصد جامد

 min 10-20 (2)زمان ژل شدن

ASTM D2471  15-30 (2)پختزمان min 

 oC 170-200 حداکثر حرارت

 g/cm3 ASTM D1298 1/1-2/1 دانسیته

 ASTM D4672 % 05/0 – 1/0 درصد آب 

 oC ASTM D1310 35 نقطعه اشتعال 

 - - استایرن مونومر

 توضیحات

 درجه 25گیری در دمای اندازه   (1)

 نیگرم رز 100به   MEKP M50  گرم 5/1و  %1گرم کبالت  1پخت با افزودن  طیشرا یبررس (2)

 

 خواص رزین قالبگیری شده

 روش تست واحد مقدار خصوصیت

 MPa 70حداقل  (1)مقاومت کششی

ASTM D638 3-2 مدول کششی GPa 

 % 5/2-5/3 درصد ازدیاد طول

 MPa 110حداقل  (1)شیخم مقاومت 
ASTM D790 

 GPa 5/2-5/3 مدول خمشی

 ASTM D2566 % 4حداکثر  درصد جمع شدگی

 Barcol ASTM D2583 40حداقل  (1)سختی

 Co ASTM D648 70حداقل  (2()1)دمای تغییر شکل

 ASTM D570 % ./13حداکثر  (3()1)جذب آب

 

 توضیحات

ه قرار گرفت 130ساعت در دمای  2ساعت در دمای محیط و  24قبل از آزمون نمونه  (1)

 .است

(2) HDT 

ساعت در آب در دمای محیط محاسبه  24جذب آب با قرار دادن نمونه به مدت  (3)

 .ه استشد

  بسته بندی

 کیلوگرمی 200های فلزی بشکه

 مالحظات ایمنی
 از تماس مستقیم با پوست و چشم اجتناب شود. -

 ها و بدن استفاده گردد.تجهیزات مناسب برای پوشاندن چشم -

و انفجار آتش سوزی باعث محلول کبالت و پراکسید ترکیب  -

 .شودمی

 نگهداریشرایط 

و بدور از نور خورشید یا  C 25-5در جای خنک، ترجیحاً

 حرارت و در بشکه های درب بسته اولیه نگهداری شود. 

 عمر مفید

 باالدر شرایط نگهداری  مــاه 6

  




