
کاربرد رزین های اکریلیک پایه آب در 
صنعت نساجی و مایع آب بندی

مهندس فروش–حورا فرخنده نیا : ارائه دهنده



                                                           nonwovensمنسوجات بی بافت 

و بر روی آن ها عملیات منسوجات بی بافت گونه ای از پارچه است که بدون بافت تولید می شود بدین شکل که الیاف در هم آمیخته شده

.اتصال انجام می شود

از دالیل محبوبیت روز افزون پارچه های بی بافت:

تولید با حجم و سرعت باال

قیمت بسیار نازل

بازیافت آسان

طیف وسیع محصوالت قابل تولید
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:منسوجات بی بافتفرآیند اتصال دهی

(سوزن زنی)روش مکانیکی ( 1

(ترمو باندیگ)روش حرارتی حرارتی ( 2

(بوسیله مواد اتصال دهنده)روش شیمیایی ( 3

روش هیدروداینامیکی( 4
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رشتههایازایالیهاولمرحلهدر
ایاولیهموادازفالمنتیاالیاف
لنپروپیپلیواسترپلینظیر

باهافالمنتسپسمیشود،تشکیل
بهخاصروشهایازاستفاده
.میگردندمتصلیکدیگر

رتصوبهمنظمایشبکهنهایتدر
لمتصفالمینتهایازعنکبوتتار

هالییکتشکیلکهشدهایجاد
.میدهندرانبافتهمنسوج

اییتولید منسوجات بی بافت به روش شیمی
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کاربردهای مختلف پارچه های بی بافت

خودرو( 1
پوشششسسششاخداخلششیخششودرو،عششای 
داشبورد،پوششسهشاوکفپشوشخشودرو،

وایصندلی،تزئیناتداخلی،فیلترهشایهش
وت،کابین،ایربگ،محفظهچرخ،عای کشاپ

رفیلترهششا،اسششترکششاپوتاتومبیششل،سششپ
حرارتششی،صششندوبعاششر،وسششترروکششس
صششندوبعاششر،کفپششوشصششندوبعاششر،
.پوشششششس،موکششششتصششششندوبعاششششر
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ساختمان( 2
ی،سازساخپتو،،(صوتیوحرارتی)عای 
هوا،نفوذمانعصوتی،هایساخروکس
لهلولفافهها،کفپوشهایالیهبخار،مانع
تتثبیوهاپایهها،بتنقالرهایالیهها،

عمودیهایزهکسزمین،هایکننده

کاربردهای مختلف پارچه های بی بافت
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پزشکی(3
روپوش،مصرف،باریککاله

اتابعفونیضدلباسماسک،
ولفافهپرده،کفس،روکسعمل،
وپانسماناسفنج،بندی،بسته

گانمالفه،مرطوب،دستمال
،معاینهروپوشولودگی،کنترل
روپوشوزمایشگاهی،هایکت
عمل،اتابهایبستهایزوله،های
مزخازمراقبتحرارتی،هایبسته

کاربردهای مختلف پارچه های بی بافت
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عایق  ( 4
شیشهواسترپلیتیشوهای
یبنددستهمدلسهبهتولیدی،

,roofing:شوندمی rapping,
surfacing،مدلroofing

(ایزوگام)رطوبتیعای برای
برایRapping.شودمیمصرف
رفمصگازونفتهایلولهپوشس
surfacingنهایتدرو.شودمی
یکامپوزیتهایلولهتولیدبرای
.شودمیمصرففاضالبووب

کاربردهای مختلف پارچه های بی بافت
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رزین های مورد استفاده در صنعت منسوجات نبافته

رزینهای صنعت  
منسوجات نبافته

وینیل اکریلیک

NC-1017 VC-128 NC-017 VC-127

اکریلیک خالص

NA-68
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کاربردهای مختلف پارچه های بی بافت

قدک کفش( 5

قدکمحصولیاستکهبرایمحکشم
وایسششتادهنگششهداشششتنکیششخبششین

ایششن.وسششتریوچششرمقششرارمیگیششرد
محصششولعششالوهبششرصششنایعکیششخدر
ردموارددیگریمثلکفسنیشزکشارب

وجورابگیربرایدادناسشتحکام.دارد
حالششتمااومششتبششهچششرمدرصششنعت

بتشهال.کیخوکفساسشتفادهمیششود
ردچونبیناستریوچرمقرارمیگیش
.رنگونبرایکیخاهمیتیندارد



PS-2

VC-
128H

قدک  
کفش

NA-68
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رزین های مورد استفاده در قدک کفش

استایرن 
اکریلیک

اکریلیک خالص
وینیل اکریلیک



پایهبربندیوبخمیر
ردشوندهامولسیونرزینهای

موردرزینهای.باشدمیوب
محصوالتایندراستفاده
برابردرباالمااومتدارای

هایمحیطوحاللشستشو،
نهارزیاین.باشندمیقلیایی

یمکانیکمااومتازهمچنین
.هستندخورداربرخوبی

                            Can coating and sealantsدرزگیر و پوشش های قوطی
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وببمنظورترکیباتیدررزیناین
وسانقوطی،کخوسربندی

باولومینیومیتیوب،بازشوها
غذاییصنایعدرکاربردقابلیت
.میشودمصرف

                            Can coating and sealantsدرزگیر و پوشش های قوطی
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رزین های مورد استفاده در مایع آب بندی

مایعوب
بندی

S-60

NC-017

TC_130

P-145

ارایدفیلمبانرمخالصاکریلیکرزین
همراهبهکهباشدمیباالکشسانی
لرفییاپرکنندهعنوانبهکلسیمکربنات
رویکوتینگعنوانبهوشدهاختالط
وبندیوبمایع،کنسروهایقوطی
رارقاستفادهموردکنسروقوطیدرزگیر
.گیرندمی
TgدوهرS-60وP-145رزین
کشسانونرمفیلمدارایودارندپایینی

نایطرفیاز.باشندمیپذیرانعطافو
.داردخوبیچسبندگیهارزین



با سپاس از حسن توجه 

شما
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