
1 

 

 
  

11/10/2018 طبعة - التقنية صفحة  

 

 

 
  

  

واالستخدام الصناعة  
  

 أيبيوتك® فاست كلين أورانچ 100
الرانتجات لُمصنعي مذيب  

متطايرة عضوية مركبات بدون لالشتعال، قابل غير  

عالية ترسيب قدرة  

االستخدام إلعادة قابل التدوير، إلعادة قابل  

يتالكبر من خالي الهالوجين، من خالي  

(والُسميِة والُمطِفرة للسرطان الُمسببة المواد) بيروليدينون إثيل نيترولين و بيروليدن ميثيل نيترولين بديل . 

  

 أيبيوتك® فاست كلين أورانج 34

الراتنجات لمستخدمي مذيب  

ضعيفة بنسبة لالشتعال قابل  

عالية تبخر سرعة  

االستخدام إلعادة قابل التدوير، إلعادة قابل  

الكبريت من خالي الهالوجين، من خالي  

الكيتون إيثيل وميثيل األسيتون بديل  

االستهالكات خفض  
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الصفحة أسفل التقنية البيانات راجع  

  

 
  

  

  

  
 وتستخَدم راتنجات البوليستر على نطاق واسع حسب االنتفاع بها واستخدامها.

 عديدة واألكثر شيوًعا منها: راتنجات بوليستر ُمشبعة وغير ُمشبعة، مأخوذة من عائالت
 PGA   PLA   PGL    PCL     PHA    PHBبوليمرات متجانسة أليفاتية 

 PEA  PBSكوبولي أسترات  أليفاتية )غير عطرية( 
 (PECو  PET(FBT PTT  PEN)لدائن حرارية ُمشبعة  -كوبولي أسترات شبه عطرية 

 أكريالتبولي بوليمرات متجانسة وكوبولي أسترات شبه عطرية  
 اإليبوكسي المختلطة" استخدامات ُمشابهة الستخدامات البوليستر.-غالبًا ما يكون لراتنجات الفينيل التي يطلق عليها أحياًنا "راتنجات البوليستر

 منافع هذه الراتنجات كثيرة للغاية:
 للمركبات

 راتنجات للتنضيد
 راتنجات للوازم السيارات

 للقوالب
 للتلبيس )تغليف(

 األغراض متعددة
 )مركب قولبة الصفائح(  SMLللضغط 

 )مركب القولبة السائبة( BMCحقن 
 )مركب القولبة المعدنية( MMCحقن 

 )مركب مشبع مستمر( CICلـ 
 التلبيس والطالء العلوي )أغطية هالمية( -للبحرية 
 للطالء

 طالء من الدرجة األولي، الورنيش، والتلميع، واألحبار، والصمغ..
 العلوي، الالكيه، الورنيش ... طالء الدهان

 بالنسبة لمجال المركبات، وكيفية استخدامها:
 قولبة )تفريغ محتويات اللفائف(

 صب في وقت واحد
 (RTMالحقن بضغط منخفض )نقل صب الراتنج 

 صب الفارغ، مع التسخين
 بلف الخيط

 آالت ضغط )مركب قولبة الصفائح( أو )مركب القولبة السائبة( 
 برنامج التشغيل وأدوات التنفيذ وبيئة الماكينة واآلالت واآلثار الحديثة المتبقية استخدام المذيبات بصورة دائمةيتطلب تنظيف 

( FRP( قد قوبل بالرفض بسبب قابليته للتطبيق من خالل صناعة البالستيك المقًوى باأللياف )COVملحوظة: إذا كان التوجيه األوروبي بشأن المركبات العضوية المتطايرة )
يستر غير المشبع، ولكنه يترسخ مع األماكن فيما يتعلق بمصطلحات التقسيم الطبقي للخشب والبالستيك، )استناداً إلى انبعاثات الستايرين: المونومر التفاعلي، الذي يذوب فيه البول

يها باسم البالستيك المصًلب حراريا(، فال يمكن الشك في اإلطار التنظيمي الستخدام التفاعلية لسالسل البوليستر غير المشبعة، لتشكيل مادة صلبة ثالثية األبعاد، والتي يشار إل
 مذيبات التنظيف.

 تختلف معايير ومتطلبات استخدام مذيبات التنظيف للبوليسترات غير المشبعة إذا كانت:
 وحدات إنتاج الراتنج والمواد الصلبة

(، وإنشاء خدمات البترول الجيوفيزيقية، والحد من انبعاثات IED(، والمعنية من قبل توجيه االنبعاثات الصناعية )ICPEبشكل عام، فإن المنشأة التصنيفية لحماية البيئة )
عالت (، وضبط وإعادة تدوير النفايات الصناعية يجب أن تتضمن المذيبات المستخدمة وقتًا للذوبان السريع عند تنظيف الخزانات والمفاCOVالمركبات العضوية المتطايرة )

كثر دقة، عند تصنيع مواد صلبة من والخالطات من خالل دفعتين إذا لم يكن هناك تسلسالً، أو أثناء عمليات تطهير األنابيب أو أنظمة التعبئة.  كما يجب أن يكون التنظيف أ
 راتنجات، في نفس برنامج التشغيل )الجهاز الُمستخدم(.

الفورماميد، ومثلها من الكيماويات العضوية األخرى، نتائج جيدة ولكن يتم تصنيفها ضمن )مركبات مسرطنة ومطفرة وذات تأثير  تُعطي ُمذيبات للمواد المركبة من ثنائي ميثيل
 تكاثُري(.

 وحدات أو ورش العمل والُمصنعين والمستخدمين،
 لراتنجات البولستر وُمصنعيها ومستخدميها،

 TECAMس احتياجات المنتجين، حيث يلزم خلط راتينج ومادة صلبة ويجب أن يكون وقت التنظيف هو نفسه وقت تجميد في هذه الحالة، كثيًرا ما يستخدم األسيتون. على عك
 ومدة استخدام الخليط(

 )تفتيش DREALويجب أن يكون موضوع إخطار أو طلب أو ترخيص من  SEVESO IIIطن في حقل  1إذا لم يتم تخزين األسيتون أو استخدامه، فقد دخل أكثر من 
 المنشآت المصنفة( وهكذا تصبح االلتزامات التنظيمية هي نفسها من توجيه االنبعاثات الصناعية، وإنشاء خطة إلدارة المذيبات.

 ، ليست مادة سامة بشكل خطير.2األسيتون، وبصرف النظر عن الفئة 
 2016في إبريل  إعادة بحث مؤرخة 67641المصنف  3تقرير المعهد الوطني للبحث العلمي الضرار األسيتون 

 درجة مئوية مغلقة 18بدرجة اشتعال  2درجة اشتعال عالية للمصنف  •

 2المصنف  -هي مادة كيمائية ُمسببة التهاب الجلد واألغشية الُمخاطية، كما إنها تضر العين بشدة  •

 تؤثر على الجهاز العصبي، في حال التعرض الشديدة •

 في بعض الحاالتُمسببة آثار عصبية، صداع، دوار، غيبوبة وتشنج  •
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 كما لها من آثار على الجهاز الهضمي، غثيان، تقيئ، قيء دموي •

 آثار سامة على بعض األجهزة المستهدفة •

 (3و آثار ُمخدرة كما هو في المصنف رقم ) •

 من قانون العمل بشأن قيم التعرض المهني المحدودة 149-4412وفق ما  نصت عليه المادة  •
 جزء في الميلون"1000جزء في المليون" " قيمة حد التعرض قصير األجل  500قيمة التعرض "قيمة حد التعرض 

 

  

  

بيانات ورقة  

 أيبيوتك® فاست كلين أورانچ 100

الرانتجات لُمصنعي مذيب  
  

الُمشابهة والكيميائية الفيزيائية الخصائص  

 الوحدات القيم المعايير   الخصائص

 - شفاف بصري   الشكل

 - األصفر مرئي   اللون

ي   الرائحة خفيف برتقالي شم ِّ  - 

مئوية درجة 25 النسبية الكثافة    NF EN ISO 12185 1,012 3كغم/ م 

لالنكسار القياسي الرقم    ISO 5661 1,4380 - 

التجمد درجة    ISO 3016 - 15 مئوية درجة  

الماء في الذوبان    - 0 % 

مئوية درجة 40 بنسبة كينماتية لزوجة    NF EN 3104 2,3 ث / ² مم  

الحمض رقم    EN 14104 <1 هيدروكسيد) ملغم  
غ/(البوتاسيوم  

اليود درجة    NF EN 14111 0 غ ل2/ 100غ 

الماء في التركيز نسبة    NF ISO 6296 <0.001 % 

التبخر بعد الراسب    NF T 30-084 0 % 

األداء خصائص  

 الوحدات القيم المعايير   الخصائص

بايت بالكيلو الرقم    ASTM D 1133 > 200 - 

التبخر سرعة  الزمن 3 < -   

مئوية درجة 20 سطحي ضغط    NF ISO 6295 34,5 سم / داين  

مئوية درجة 40 ساعة 100 زمن النحاس شفرة تآكل    ISO 2160 1القائمة أ 

األنيلين درجة    ISO 2977 مئوية درجة معيارية  

الحرائق من السالمة خصائص  

 الوحدات القيم المعايير   الخصائص

(ُمغلقة وحدة ) الوميض نقطة  NF EN 22719 > 100 مئوية درجة  

الذاتي االشتعال حرارة درجة    ASTM E 659 > 200 مئوية درجة  

لالنفجار األدنى الحد    NF EN 1839 0,9 ٪ (النسبية) 

لإلنفجار األعلى الحد    NF EN 1839 8,7 ٪ (النسبية) 

اشتعاالًا األكثر أو والشديدة لالشتعال القابلة المؤكسدة، متفجرة،ال المواد محتوى والتعبئة العالمة بوضع تصنيف نظام     0 % 

السمية بالمواد الخاصة الخصائص  

 الوحدات القيم المعايير   الخصائص

األنيسيدين درجة    NF ISO 6885 <3 - 

البيروكسيد رقم    NF ISO 3960 مللي معيارية 
 كغم/(O2)مكافيء

) اإلجمالي 2 + أنيسيدين درجة  X معيارية -   (البيروكسيد - 

والُسميِّة الُمطفِّرة للسرطان، الُمسببة المواد تركيز والتعبئة العالمة بوضع تصنيف نظام     0 % 
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اإلسترات ترسيب بعد الميثانول تركيز    GC-MS 0 % 

و خطرة، مركبات من االنبعاثات  CMR، ،درجة 100 في لللتآك ومسببة ومهيجة  
 .مئوية

الكتلة مطياف - الغاز كروماتوغرافيا    % معيارية 

البيئية الخصائص  

 الوحدات القيم المعايير   الخصائص

المياه على خطر (ألمانيا في) المياه على خطر الُمسببة المواد   1 

المياه على خطر الُمسببة المواد  

 الدرجة

األولي البيولوجي التحلل  " CEC" مئوية درجة 25 يوًما 21 خالل . L 33 T82 > 80 % 

البسيط البيولوجي التحلل  " OCDE 301 A" يوًما 28 خالل  

المذاب العضوي الكربون اختفاء  

ISO 7827 > 80 % 

ونهائية سهلة بطريقة البيولوجي التحلل قابلية  OCDE 301 D ًا 28 خالل يوما  

أيام 67 خالل البيولوجي التحلل  

عدلالمُا "MITI" إختبار    معيارية 

  

  

بيانات ورقة  

 أيبيوتك® فاست كلين أورانج 34

الراتنجات لمستخدمي مذيب  
  

الُمشابهة والكيميائية الفيزيائية صائصالخ  

 الوحدات القيم المعايير   الخصائص

 - شفاف بصري   الشكل

اللون عديم مرئي   اللون  - 

ي   الرائحة خفيف برتقالي شم ِّ  - 

مئوية درجة 25 النسبية الكثافة    NF EN ISO 12185 926 3كغم/ م 

لالنكسار القياسي الرقم    ISO 5661 1,4010 - 

التجمد درجة    ISO 3016 - 25 مئوية درجة  

الماء في الذوبان    - > 80 % 

مئوية درجة 40 بنسبة كينماتية لزوجة    NF EN 3104 1,2 ث / ² مم  

الحمض رقم    EN 14104 <1 كسيدهيدرو) ملغم  
غ/(البوتاسيوم  

اليود مؤشر    NF EN 14111 0 غ ل2/ 100غ 

الماء في التركيز نسبة    NF ISO 6296 <0.1 % 

التبخر بعد الراسب    NF T 30-084 0 % 

األداء خصائص  

 الوحدات القيم المعايير   الخصائص

بايت بالكيلو الرقم    ASTM D 1133 > 150 - 

التبخر سرعة  دقائق 8 -   

مئوية درجة 20 سطحي غطض    NF ISO 6295 29,0 سم / داين  

مئوية درجة 40 ساعة 100 زمن النحاس شفرة تآكل    ISO 2160 1تصنيف أ 

األنيلين درجة    ISO 2977 مئوية درجة معيارية  

الحرائق من السالمة خصائص  

 الوحدات القيم المعايير   الخصائص

(ُمغلقة وحدة ) الوميض نقطة  NF EN 22719 34 مئوية درجة  

الذاتي االشتعال حرارة درجة    ASTM E 659 > 200 مئوية درجة  

لالنفجار األدنى الحد    NF EN 1839 15 ٪ (النسبية) 

لإلنفجار األعلى الحد    NF EN 1839 14 ٪ (النسبية) 

السمية بالمواد الخاصة الخصائص  
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 الوحدات القيم المعايير   الخصائص

يناألنيسيد مؤشر    NF ISO 6885 <3 - 

البيروكسيد رقم    NF ISO 3960 مللي معيارية 
 كغم/(O2)مكافيء

) اإلجمالي 2 + أنيسيدين درجة  X معيارية -   (البيروكسيد - 

والُسميِّة الُمطفِّرة للسرطان، الُمسببة المواد تركيز والتعبئة العالمة بوضع تصنيف نظام     0 % 

إلستراتا ترسيب بعد الميثانول تركيز    GC-MS 0 % 

البيئية الخصائص  

 الوحدات القيم المعايير   الخصائص

المياه خطرعلى (ألمانيا في) المياه على خطر الُمسببة المواد   1 

المياه على خطر الُمسببة المواد  

 الدرجة

األولي البيولوجي التحلل  " CEC" مئوية درجة 25 يوًما 21 خالل . L 33 T82 > 70 % 

البسيط لبيولوجيا التحلل  " OCDE 301 A" يوًما 28 خالل  

المذاب العضوي الكربون اختفاء  

ISO 7827 > 70 % 

ونهائية سهلة بطريقة البيولوجي التحلل قابلية  OCDE 301 D ًا 28 خالل يوما  

أيام 67 خالل البيولوجي التحلل  

   72 الُمعدل "MITI" إختبار

  

 العروض

  

لتر 1000 كبيرة بكميات حاويات  

   

 

لتر 200 راقود  

  

  

 

لتر 20 بيدون   
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 أيبيوتك® فاست كلين أورانچ 100

الرانتجات لُمصنعي مذيب  
  

  

  

 

  
 تنظيف البراميل لتصنيع بأعداد كبيرة

 شطف وحدات التصنيع 

  

 
 تطهير األنابيب 

  

  

  

 34فاست كلين أورانج  ®أيبيوتك
 اتمذيب لمستخدمي الراتنج

  

 
 تنظيف أدوات العمل
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 تنظيف المعدات الُمستخدمة للمواد الهالمية البوليستر او االيبوكسي

 والمساند الخاصة بالبراميل

  
  
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

