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ــه  ــه تجرب ــکاء ب ــا ات ــرز، ب ــر الب ــیبا پلیم شــرکت س

25 ســاله بنیانگــذاران خــود در زمینــه تولیــد انــواع 

رزین هــای اکریلیــک پــودری و محلولــی و بــا توجه 

ــد در  ــوالت جدی ــور محص ــه حض ــازار ب ــاز ب ــه نی ب

ــی  حوزه هــای فوق،درســال 1395 در شــهرک صنعت

ــدرن  ــد و م ــه ای جدی ــن در مجموع کاســپین قزوی

ــای  ــواع رزین ه ــن ان ــد 5000 ت ــت تولی ــا ظرفی ب

ــد. ــاح گردی ــی و امولســیونی افتت ــودری، محلول پ
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ایــن گــروه از محصــوالت ترموپالســتیک جهــت تولیــد 
ــی و در  ــرد( طراح ــی )س ــک جزئ ــی ت ــش های ترافیک پوش
انــواع مختلــف بــرای اقلیم هــای جغرافیایــی و آب و هوایــی 
ــا  ــن پلیمره ــت. ای ــده اس ــه گردی ــازار عرض ــه ب ــاوت ب متف
کــه طــی فرآینــد پلیمریزاســیون محلولــی تولیــد می گردنــد 
ــدی در  ــن واحــد تولی سال هاســت در کشــور، توســط چندی
حــال اجراســت. مــا بــا تکیــه بــر دانــش و تجربــه مدیــران 
ــالش  ــود ت ــعه خ ــق و توس ــای تحقی ــان واحده و کارشناس
ــه  ــبت ب ــز نس ــی متمای ــه کیفیت نمودیــم تــا ضمــن ارائ
ــیم.  ــدار باش ــت را پاس ــات در کیفی ــدگان، ثب ــایر تولیدکنن س
محصوالتــی کــه تــا کنــون در ایــن حــوزه روانــه بــازار شــده 
شــامل باینــدر رنگ هــای ترافیــک تــک جزئــی، چندجزئــی و 

ــد. ــی باش ــنگ م ــای س ــوص نم ــن مخص ــن رزی همچنی

محصوالت ترموپالست محلویل 
)Cibaline(

1

بــا توجــه بــه امکانات شــرکت ســیبا 
ــای  ــد رزین ه ــرز در تولی ــر الب پلیم
صنعتــی در شــکل های مختلــف، 
محصــوالت صنعتــی معرفــی شــده 
فــوق در اشــکال پــودری و محلولــی 

بــه بــازار ارائــه شــده اند:
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ترافیک سه جزیی

 عدد اسیدیکد رزین
(mgKOH/gr) 

 زمان ژل شدن
(min) 

زمان سخت 
(min) کاربردرنگشدن

M2566-147-1010-15رنگ ترافیک سرد سه جزئی سریع خشکمایع زرد ابری

M2576-1414-1818-28رنگ ترافیک سرد سه جزئیمایع زرد ابری

M2586-1416-2020-30رنگ ترافیک سرد سه جزئیمایع زرد ابری

M2596-148-1211-16رنگ ترافیک سرد سه جزئی سریع خشکمایع زرد ابری

درصد کد رزین
  ویسکوزیتهTg °Cجامد

   cP-50%T 
 عدد اسیدی
(mgKOH/gr) کاربردرنگ )گاردنر(حالل

S254T60 ±1381800-24008 ±1T/X<2-رنگ ترافیک تک جزیی
مناطق معتدل

S255T60 ±1311600-22008 ±1T/X<2-رنگ ترافیک تک جزیی
مناطق سردسیر

S256T60 ±1282000-26008 ±1T/X<2 – رنگ ترافیک تک جزئی
براقیت عالی 

S258T60 ±1381400-20004±1T/X<2 مناطق سرد و مرطوب

S27060 ±1431700-230010 ±1X<2
بایندر رنگ های استخری و 

نمای ساختمان

ترموپالست محلولی

 ایــن دســته از محصــوالت، بــر اســاس ایجــاد پوشــش هائی 
ــبتًا  ــداری نس ــا پای ــر ب ــد میلیمت ــا چن ــک ت ــت ی ــا ضخام ب
طوالنــی طراحــی و جهــت عالمــت گــذاری یــا حتــی 
خط کشــی ترافیکــی در معابــر بــکار مــی رونــد، ایــن 
ــا 3 جزئــی  ــه رزین هــای اکریلیــک 2 و ی ــر پای محصــوالت ب
ــد؛  ــی گردن ــرا م ــل اج ــی در مح ــه روش ریختگ ــی و ب طراح
ــرل  ــت کنت ــاص جه ــای خ ــتفاده از افزودنی ه ــن رو اس از ای
ســرعت و دمــای سخت شــدن از یکســو و جلوگیــری از تبخیر 
اجــزاء در هنــگام اجــرا از ســوی دیگــر ضــروری بــوده و بهمین 
دلیــل ایــن محصــوالت را منحصــر بفــرد می ســازند. از ایــن 
ــی  ــا بتن ــفالتی ی ــطوح اس ــر روی س ــوان ب ــوالت می ت محص
اســتفاده نمــود و پوشــش حاصــل از آنــان مقاومــت مکانیکی 

ــد. ــی را از خــود نشــان می دهن و محیطــی بســیار باالئ

رزین های سه جزئی ترافیک

2
1 رزین هــای اکریلیــک پــودری گرمانــرم مــورد مصــرف 

بــه عنــوان باینــدر مرکــب و انــواع رنــگ

2 رزین هــای اکریلیــک محلولــی گرمانــرم مــورد مصــرف 
پوشــش های  اســتخری،  ترافیــک،  رنگ هــای  در 

ــزی ــتیکی و فل ــطوح پالس س

3 رزین هــای اکریلیــک هیدروکســیلدار مــورد مصــرف در 
ــای خودرویی رنگ ه

4 رزین هــای اکریلیــک دو جزیــی و ســه جزیــی ســرد 
مــورد مصــرف در رنگ هــای ترافیکــی

5 رزین هــای اکریلیــک پــودری دو جزیــی مــورد مصرف 
در پروتزهــای دندانــی و ارتوپدی

ــواع افزودنی هــای پلیمــری در صنایــع کامپوزیــت 6 ان
)Matting agent, low shrinkage & low profile additive(

محصوالت متنوع سیبا پلیمر:


