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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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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:

از آنجایــی کــه حفاظــت از پوشــش های دکوراتیــو در مقابــل 
ــد  ــرح می باش ــاز مط ــک نی ــوان ی ــایش بعن ــی و س خوردگ
طراحــی و تولیــد پوشــش های حفاظتــی را بعنــوان پوشــش 
ــان  ــا کامــال ضــروری ســاخته اســت.در می ــرای آنه مکمــل ب
پوشــش های حفاظتــی رزین هــای اکریلیــک هیدروکســیلدار 
ــار  ــوری عالی،درکن ــای ن ــه ویژگی ه ــه ب ــا توج ــی ب دوجزی
مقاومــت مکانیکــی، شــیمیایی و سایشــی بــاال از موقعیــت 
ــا  ــن رزین هــا ب ــن ای ــد. همچنی ــازی برخــوردار شــده ان ممت
ــه  ــتیابی ب ــکان دس ــف، ام ــدن مختل ــبکه ای ش ــیته ش دانس
پوشــش های حفاظتــی شــفاف با خــواص مکانیکــی متفاوت 
را فراهــم آورده و از ایــن رو نیــاز بــه پوشــش های محافــظ در 

ــد. ــف ســرویس را برطــرف نمــوده ان شــرایط مختل

ــد  ــروه از محصــوالت ترموپالســتیک کــه جهــت تولی ــن گ ای
ــزات و  ــرروی فل ــی ب ــو و بعضــا حفاظت پوشــش های دکوراتی
پالســتیک ها طراحــی شــده وباتوجــه بــه گســتردگی و تنــوع 
ــی از  ــف کامل ــک، طی ــا( آکریلی ــک و )مت ــای اکریلی منومره
ــرآورده نمــوده  ــه پوشــش ها را ب ــاز در اینگون خــواص موردنی
انــد. تمامــی ایــن ویژگی هــا در کنــار خاصیــت ممتــاز پایداری 
پلیمرهــای اکریلیــک باعــث شــده تــا ایــن گــروه از رزین هــا 
ــری برخــوردار  ــا ســایر رزین هــا از خــواص برت در مقایســه ب
ــا  ــک ب ــا( آکریلی ــای )مت ــازگاری پلیمره ــت س ــند. قابلی باش
ســایر پلیمرهــا امــکان تولیــد پوشــش بــرای انــواع ســطوح، 
ماننــد مصنوعــات تولیدشــده ازPVC تــا ســطوح غیــر قطبــی 

ــت. ــم آورده اس ــر PP را فراه نظی

 ویسکوزیته  Tg °Cدرصد جامدکد رزین
)mPa.s@25°C(

 عدد اسیدی
)mgKOH/gr(

کاربردحالل

S26445 ±1674000-50004-10XPVC آستر پالستیک - پوشش

S26545 ±1533000-40004-10XPP آستر پالستیک - پوشش

S27060 ±1431700-23007-12X/Tنمای سنگ- آستر پالستیک

ترموپالست محلولی

هیدروکسیلدار

 عدد اسیدیدرصد جامدکد رزین
)mgKOH/gr(

 عدد 
هیدروکسیل

 ویسکوزیته 
)mPa.s@25°C(

کاربردحالل

S28155 ±15-101.82000-2800X/BAcپوشش صنعتی و خودرویی

S28260 ±15-102.72500-3500X/S100پوشش صنعتی و خودرویی

S28455 ±15-101.81700-2500Xپوشش صنعتی و تعمیراتی خودرو

S28560 ±14-82.72300-3300Xپوشش صنعتی و تعمیراتی خودرو

S28660 ±14-84.22500-3500X/MPA/BAcOEM پوشش تعمیراتی خودرو و

S28760 ±16-121.82200-3000X/BAcپوشش تعمیراتی خودرو

S28865 ±14-84.210000-12000X/MPA/BAcپوشش تعمیراتی خودرو

S28960 ±14-84.510000-14000S100/BAcOEM پوشش تعمیراتی خودرو و

S29460 ±14-84.27000-8400S100/X/EAcOEM پوشش تعمیراتی خودرو و

S29555 ±14-81.81700-2500Xپوشش های صنعتی

S29665 ±14-8310000-14000S100/BAcپوشش تعمیراتی خودرو

رزین های هیدروکسیلدار 
)Cibagum(

محصوالت ترموپالست محلویل 
)Cibagum(

2 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:

رزیـن اکریلیک،مخصـــوص پوشش های
 صــنعتی
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