
 

 

Model    

 

207-1630 

207-1650 

 

Model    

 

 207-1330 

207-1350 

 

 :با استاندارد مطابق 

ISO – 2813 

ASTM – D3258 

 BS – 3900D5 
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   : كاربرد فيلم كش استوانه چهار طرفه
 مواد در موجود حالليت ميزان بررسي و دهي پوشش بررسي جهت توان مي وسيله اين از 

 . دنمو استفاده خميري روغنهاي و ، رزينها ، چسبها ، رنگها  قبيل از نظر مورد
 نظر مورد مواد از اليه يك ايجاد جهت تر رنگ كشهاي فيلم از استفاده عمومي روش  

 . نمود گيري اندازه آنرا عمق توان مي گونه بدين كه ميباشد
 :اصول آزمون 

 كه اليه ضخامت چهار بود خواهيد قادر شما شركت اين كشهاي فيلم از يك هر انتخاب با  
  . نمائيد ايجاد را است گرديده تعبيه وسيله اين طرف چهار در
 جلوي در و داده قرار آزمايشي نمونه صفحه يك روي نظر مورد ضخامت با را كش فيلم  
 با اليه يك عمل اين با . كشيد مي آن روي را  كش فيلم و ريخته را نظر مورد مايع  آن

   . آيد مي فراهم كش فيلم ضخامت
 راحتي به كه باشد مي موازي و يكسان هاي اليه ايجاد در آن كاربرد و وسيله اين مزيّت            
 نتايج به تر و خشك حالت در ها نمونه عمق گيري اندازه با و نمود مقايسه را آنها توان مي

  . رسيد ذيل
 چسبندگي ميزان و ويسكوزيته بررسي 

 آن حالل فراريت ميزان تعيين و خشك و تر هاي اليه عمق گيري اندازه 

 آن براقيت و سطح وضعيت بررسي 
o 

 :مشخصات فني 
 

 ضخامت اليه پهناي فيلم كد كاال

207-1330 30mm 30/60/90/120 µ m 

207-1350 30mm 50/100/150/200 µ m 

207-1630 60mm 30/60/90/120 µ m 

207-1650 60mm 50/100/150/200 µ m 

.سایز های دیگر با سفارش خریدار تهیه میگردد   
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