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เอกสารทางเทคนิค – ฉบบั : 2018/10/10 

 
  

 
  

 
  

ตวัท ำละลำยท ำควำมสะอำดอพีอ๊กซี ่

การผลติและการใชง้าน 
  

iBiotec® FAST CLEAN ORANGE 100 

ตวัท ำละลำยส ำหรบัผูผ้ลติเรซิน่ 

 ไมต่ดิไฟ โดยไมต่อ้ง COV 

ควำมจุขวดสูง 

รไีซเคลิ น ำกลบัมำใชใ้หมไ่ด ้

ปรำศจำกฮำโลเจน  ปรำศจำกก ำมะถนั 

ใชท้ดแทน NMP และ CIP (CMR) 

  

iBiotec® FAST CLEAN MANGO 36 

กำรผลติและกำรใชง้ำน 

ของอพีอ๊กซีเ่รซ ิน่ 

 พลงัละลำยออกทนัทจีนกวำ่ TECAM GEL 

รบัประกนัปรำศจำกสำร CMR  ปรำศจำก KETONE 
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ปรกึษำขอ้มูลทำงเทคนิคขำ้งใตเ้พจ 
  

 
  

  

เรซนิอพ็ีอกซีรู่จ้กักนัทัว่ไปว่าเรซนิอพ็ีอกซีห่รอืเรซนิอพ็ีอกซีเ่ป็นส่วนหน่ึงของครอบครวัของเทอรโ์มเซตติง้โพลเิมอรแ์ละมรีูปแบบการใชง้านมากมาย: 

การสงัเคราะหข์ึน้แต่เดมิเพือ่ใชส้ าหรบัเป็นกาวโครงสรา้ง 

  

กำรใชง้ำนทัว่ไป 

กาว, ตวัยดึ 

วสัดุกอ่สรา้ง ส ี ปูพืน้  ปูพืน้  มวลรวม 

ถงั ท่อ หรอืท่อภายใน 

ท าใหเ้ป็นแผ่นบางๆ 

การขึน้รูป 

เจลเคลอืบ 

ชิน้ส่วนยานยนต ์

องคป์ระกอบโครงสรา้งในการวชิาการออกแบบเครือ่งบนิในอวกาศ 

หมอ้แปลงไฟฟ้า กงัหนั สวติช ์อุปกรณไ์ฟฟ้า ส่วนประกอบกงัหนัลม 

รกัษาเคลอืบเงา  ชิน้ส่วน SMD ในอุปกรณอ์เิล็กทรอนิกส ์

"Touch"  เคลอืบผวิส าหรบัเครือ่งใชใ้นครวัเรอืน 

กฬีาและสนัทนาการ ไมเ้ทนนิส  สก ี วนิเซฟิ ไมก้อลฟ์ เคร ือ่งรอ่น  เคร ือ่งดนตร ี เบ็ดตกปลา 

สารประกอบ 

  

 เรซิน่ทีใ่ชม้ากทีสุ่ดคอื อพีคิลอรดีรนิ (ECH) ไบฟีนอล เอ (BPA)  ถูกสงสยัว่าเป็นสารกอ่กวนต่อมไรท้่อ (DGESA) 

อาจถูกแทนทีด่ว้ยอลฟิาตกิหรอือโรมาตกิไกลคอล  ฟีโนลกิ หรอื โอขครซีอล โววาลคั  ไฮแดนทอย (ไกลคอล-ยูเรยี)   โบรไมด ์และอครเีลท 

สารเพิม่ความแข็งทีพ่บมากทีสุ่ดคอืโพลไีอโซไซยาเนท (ไดฟีนิล มเีทน ไดซอล ไซยาเนท  DDM-MDA)  อะลฟิาตกิ อามนี 

สารเพิม่ความแข็งแอนไฮดรสั และ TGIC (ไตรกลเีซอไรด ์ไอโซไซยานูเรท) 

  

โซลูช ัน่ตวัท าละลายส าหรบัการท าความสะอาดและการละลายอพีอ๊กซีเ่รซิน่ขึน้กบัหลายปัจจยั ทางเลอืกมคีวามซบัซอ้นมากขึน้เมือ่ใชก้บัอุปกรณใ์ชง้าน 

ตวัเลอืกจะขึน้กบัเวลาทีม่กีอ่นการรวมตวัของโพลเีมอไรเซช ัน่ทัง้หมดและการไดร้บัโพลอีพีอ๊กไซด ์(โพลเีมอรท์ีไ่ดร้บัหลงัสิน้สุดปฏกิริยิาโพลเิมอร)์ 

เวลานีม้กีารก าหนดไว ้5 ขัน้ตอน 

1- อุณหภูมใินกำรเกบ็รกัษำ ของส่วนประกอบหรอืส่วนทีใ่ชใ้นระหว่างการใชง้านต ่ามากและไม่เพยีงพอทีจ่ะเกดิปฏกิริยิาได ้

2-  POT LIFE : อุณหภูมขิองส่วนประกอบเพยีงพอทีจ่ะเกดิปฏกิริยิาขึน้ 

Pot life คอืเวลาตอนทา้ยทีค่วามหนืดของส่วนผสมเพิม่ขึน้เป็นสองเท่า 

ตวัอย่างเชน่ ถา้ความหนืดของส่วนผสมคอื 10,000 Cps, และถา้มนัมคี่า 20,000 Cps หลงัจาก 30’    Pot life คอื 30 

เราเคยชนิกบัการแปลส านวนองักฤษนี ้

ต่อ Pot life ซึง่อาจท าใหเ้กดิความสบัสนส าหรบัสารผสมปฏกิริยิารวดเรว็ 

3- เวลาท างานทีเ่ป็นไปได ้(เวลำท ำงำนทีเ่ป็นไปได ้) โดยทัว่ไป ค่านีจ้ะถูกใหโ้ดยผูผ้ลติ น่ีคอืเวลาในระหว่างทีผ่ลติภณัฑย์งัสามารถใชง้านได ้

4- เวลาแชแ่ข็ง (GEL TIME TECAM) ผลติภณัฑก์ลายเป็นเจล  มนัไม่สามารถใชไ้ดอ้กี (ความหนืดไม่สามารถวดัค่าได)้ 

พลอีพีอ๊กไซดท์ีเ่กดิขึน้ขึน้แข็งตวั ซึง่มกัถูกเรยีกว่า พร-ีโพลเิมอไรเซช ัน่ 

5- โพลอีพีอ๊กไซดไ์ดผ่้านกระบวนการโพลเีมอไรซอ์ย่างเต็มที ่ เป็นเวลำโพลเิมอไรเซช ัน่มคีุณสมบตัทิางเคมแีละทางกลสุดทา้ย     

  

ความยากอาจจะเกดิจาก 2 สาเหตุ: 

 ขัน้ตอนไหนของปฏกิริยิาทีเ่ราตอ้งการจดท าความสะอาด? (รวมถงึการละลายหลงัโพลเิมอไรเซช ัน่อย่างเต็มที)่ 

ปรมิาณทีต่อ้งใชม้ากเท่าใด? เวลาทีใ่ชผ้นัแปรไปตามปรมิาณ : ต.ย. เชน่  การใช ้3 กรมัจะใชเ้วลาท าปฏกิริยิาไม่เท่ากบัการใช ้300 กรมัส าหรบั 

กาวทีม่สีององคป์ระกอบเป็นเวลา 5 นาท ี

  

 

 

 

 



3 

  

เอกสำรทำงเทคนิค 

iBiotec® FAST CLEAN ORANGE 100 

ตวัท ำละลำยส ำหรบัผูผ้ลติเรซิน่ 
  

ลกัษณะทำงกำยภำพและทำงเคมที ัว่ไป 

คุณลกัษณะ   มำตรฐำน ค่ำ หน่วย 

ลกัษณะภายนอก   สิง่ทีเ่ห็นได ้ ใส - 

ส ี   สิง่ทีเ่ห็นได ้ สเีหลอืง - 

กลิน่   การดมกลิน่ สวา่ง สม้ - 

ความหนาแน่นทีอุ่ณหภมู ิ25°C   NF EN ISO 12185 1.012 kg/m3 

ดชันีหกัเห   ISO 5661 1.4380 - 

จดุเยอืกแข็ง   ISO 3016 - 15 °C 

ความสามารถในการละลายในน ้า   - 0 % 

ความหนืดเชงิจลนท์ีอุ่ณหภมู ิ40°C   NF EN 3104 2.3 mm²/s 

ดชันีกรด   EN 14104 <1 mg(KOH)/g 

ดชันีไอโอดนี   NF EN 14111 0 gI2/100 g 

ปรมิาณน ้า   NF ISO 6296 <0,001 % 

สิง่ตกคา้งหลงัการระเหย   NF T 30-084 0 % 

ลกัษณะกำรท ำงำน 

คุณลกัษณะ   มำตรฐำน ค่ำ หน่วย 

ดชันี KB   ASTM D 1133 >200 - 

แรงตงึผวิทีอุ่ณหภมู ิ20°C   - >3 ช ัว่โมง 

แรงตงึผวิทีอุ่ณหภมู ิ20°C   ISO 6295 34.5 ไดน/์ซม. 

การกดักรอ่นของใบมดีทองแดง 100 ชม. ทีอุ่ณหภมู ิ 40°C   ISO 2160 1a ค าอา้งองิ 

จดุ Aniline   ISO 2977 nm °C 

ลกัษณะควำมปลอดภยัในกำรดบัเพลงิ 

คุณลกัษณะ   มำตรฐำน ค่ำ หน่วย 

จดุวาบไฟ (ถว้ยปิด) NF EN 22719 >100 °C 

จดุตดิไฟอตัโนมตั ิ   ASTM E 659 >200 °C 

ขดีจ ากดัลา่งของการระเบดิ   NF EN 1839 0.9 % (ปรมิาตร) 

ขดีจ ากดับนของการระเบดิ   NF EN 1839 8.7 % (ปรมิาตร) 

เนือ้หาของสารทีร่ะเบดิได ้ออกซไิดซ ์ ตดิไฟได ้

เป็นสารไวไฟสงูหรอืสงูมาก 

  กฎขอ้บงัคบั CLP 0 % 

คุณลกัษณะทำงพษิวทิยำ 

คุณลกัษณะ   มำตรฐำน ค่ำ หน่วย 

ดชันีอนิดซินี   NF ISO 6885 <3 - 

ดชันีเปอรร์อ็กไซด ์   NF ISO 3960 nm meq(O2)/kg 

TOTOX (ดชันีอนิซดินี +2x ดชันีเปอรร์อ็กไซด)์   - nm - 

สาร CMR, ระคายเคอืง, กดักรอ่น   กฎขอ้บงัคบั CLP 0 % 

ปรมิาณเมธานอลตกคา้งจากการเปลีย่นสถานะ   GC-MS 0 % 
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การปลอ่ยสารอนัตราย CMR สารระคายเคอืงทีก่ดักรอ่นทีอุ่ณหภมู ิ

100°C. 

  GC-MS nm % 

คุณลกัษณะทำงสิง่แวดลอ้ม 

คุณลกัษณะ   มำตรฐำน ค่ำ หน่วย 

อนัตรายของน ้า WGK เยอรมนั 1 

ความปลอดภยัของน ้า 

ช ัน้ 

ความสามารถในการยอ่ยสลายทางชวีภาพเบือ้งตน้ CEC 21 

วนัทีอุ่ณหภมู ิ25°C 

L 33 T82 >80 % 

การสลายตวัทางชวีภาพไดง้่าย OECD 301 A มากกวา่ 28 วนั 

การหายไปของ COD 

ISO 7827 >80 % 

การสลายตวัทางชวีภาพไดง้่าย OECD 301 A มากกวา่ 28 วนั 

การสลายตวัทางชวีภาพ 67 วนั 

MITI ทีแ่กไ้ขแลว้ nm   

  

  

เอกสำรทำงเทคนิค 

iBiotec® FAST CLEAN MANGO 36 

ตวัขจดัสำรละลำยท ำควำมสะอำด 

ส ำหรบัอุปกรณใ์ชง้ำนเรซิน่อพีอ๊กซี ่
  

  

คุณลกัษณะทำงกำยภำพ-เคม ี

คุณลกัษณะ มำตรฐำน ค่ำ หน่วย 

ลกัษณะภายนอก สิง่ทีเ่ห็นได ้ ใส - 

ส*ี สิง่ทีเ่ห็นได ้ ไม่มสี ี - 

กลิน่ การดมกลิน่ ฟรุต๊ตี ้ - 

ความหนาแน่นทีอุ่ณหภมู ิ25°C NF EN ISO 12185 918 kg/m3 

ดชันีหกัเห ISO 5661 1.3970 - 

จดุเยอืกแข็ง ISO 3016 < -30 °C 

ความสามารถในการละลายในน ้า - ไม่ละลายน ้า % 

ความหนืดเชงิจลนท์ีอุ่ณหภมู ิ40°C NF EN 3104 1.0 mm²/s 

ดชันีกรด EN 14104 0 mg(KOH)/g 

ดชันีไอโอดนี NF EN 14111 0 gI2/100 g 

ปรมิาณน ้า NF ISO 6296 0 % 

สิง่ตกคา้งหลงัการระเหย NF T 30-084 0 % 

คุณลกัษณะกำรท ำงำน 

คุณลกัษณะ มำตรฐำน ค่ำ หน่วย 

ดชันี Kauri Butanol ASTM D 1133 177 - 

แรงตงึผวิทีอุ่ณหภมู ิ20°C - 6 นาท ี

แรงตงึผวิทีอุ่ณหภมู ิ20°C ISO 6295 24.8 ไดน/์ซม. 

การกดักรอ่นของใบมดีทองแดง 100 ชม. ทีอุ่ณหภมู ิ 40°C ISO 2160 1a ค าอา้งองิ 

คุณลกัษณะดำ้นควำมปลอดภยัในกำรดบัเพลงิ 

คุณลกัษณะ มำตรฐำน ค่ำ หน่วย 

จดุวาบไฟ (ถว้ยปิด) ISO 2719 36 °C 

จดุตดิไฟอตัโนมตั ิ ASTM E 659 > 200 °C 
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ขดีจ ากดัลา่งของการระเบดิ NF EN 1839 0.4 % (ปรมิาตร) 

ขดีจ ากดับนของการระเบดิ NF EN 1839 4.8 % (ปรมิาตร) 

คุณลกัษณะทำงพษิวทิยำ 

คุณลกัษณะ มำตรฐำน ค่ำ หน่วย 

ดชันีอนิดซินี NF ISO 6885 0 - 

ดชันีเปอรร์อ็กไซด ์ NF ISO 3960 0 meq(O2)/kg 

TOTOX (ดชันีอนิซดินี +2x ดชันีเปอรร์อ็กไซด)์ - 0 - 

สาร CMR, ระคายเคอืง, กดักรอ่น กฎขอ้บงัคบั CLP 0 % 

ปรมิาณเมธานอลตกคา้งจากการเปลีย่นสถานะ GC-MS 0 % 

คุณลกัษณะทำงสิง่แวดลอ้ม 

คุณลกัษณะ มำตรฐำน ค่ำ หน่วย 

ความสามารถในการยอ่ยสลายทางชวีภาพ OCDE 301 ยอ่ยสลายได ้ - 

ความดนัไอทีอุ่ณหภมู ิ20°C - 1.2 kPa 

ปรมิาณ VOC 

(สารประกอบอนิทรยีร์ะเหย) 

- 100 % 

ปรมิาณซลัเฟอร ์ GC MS 0 % 

ปรมิาณเบนซนิ ASTM D6229 0 % 

ปรมิาณฮาโลเจนทัง้หมด GC MS 0 % 

ปรมิาณของตวัท าละลายคลอรนี - 0.00 % 

ปรมิาณตวัท าละลายอโรเมตกิ - 0.00 % 

ปรมิาณของสารทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้ม กฎขอ้บงัคบั CLP 0 % 

ปรมิาณของสารประกอบกบั PRP - 0 % 

ปรมิาณของสารประกอบกบั ODP - 0 % 

 * ไม่ถกูวดัหรอืไม่สามารถวดัได ้

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

iBiotec® Tec Industries®Service 

Z.I La Massane - 13210 Saint-Rémy de Provence – France 

Tél. +33(0)4 90 92 74 70 – Fax. +33 (0)4 90 92 32 32 

www.ibiotec.fr 

 
USAGE RESERVE AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS 
Consulter la fiche de données de sécurité. 

Les renseignements figurant sur ce document sont basés sur l’état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Les caractéristiques y figurant ne peuvent être  
en aucun cas considérées comme spécifications de vente. L’attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu’un produit est utilisé à d’autres usages que ceux pour 
 lequel il est conçu. Parallèlement, le client s’engagera à accepter nos conditions générales de marché de fournitures dans leur totalité, et plus particulièrement la garantie et clause limitative et exonératoire de  
Responsabilité. Ce document correspond à des secrets commerciaux et industriels qui sont la propriété de Tec Industries Service et, constituant un élément valorisé de son actif, ne saurait être communiqué  
à des tiers en vertu de la loi du 11 juillet 1979. 

http://www.ibiotec.fr/

