
Hoá chất phủ chống tĩnh điện Licron Crystal
Techspray 1756

Mô tả sản phẩm
767/5000 Licron Crystal™ là một khái niệm mang tính cách mạng và
sáng tạo về lớp phủ chống tĩnh điện vĩnh cửu. Nó cung cấp độ bám
dính tuyệt vời lên kim loại, thủy tinh, nhựa, sơn và hầu hết các bề mặt
khác. Licron Crystal hoạt động ổn định với độ ẩm từ 0-100%. Lớp phủ
bền, không sứt mẻ và duy trì điện trở 10E6-10E8Ω. Licron Crystal tạo
lớp phủ mịn, màu hơi xám.

Licron Crystal có thể được phun bằng súng phun hoặc hệ thống phun
sơn (kiểm tra khả năng tương thích trên bao bì và các thành phần
nhựa hoặc cao su khác). Miễn là lớp phủ mịn và đều, lớp hoàn thiện
sẽ sạch và bóng. Sau đó có thể dùng dây dẫn nối đất  gắn vào tương
tự như sàn ESD.

Ứng dụng / Ưu điểm
• Tạo lớp phủ chống tĩnh điện
• Điện trở bề mặt 106 To 109 ohms
• Độ bền nhiệt 302°F (155°C)
• Không bị tác động bởi độ ẩm
• Thích hợp cho nhiều loại bề mặt: kính, nhựa, ...
• Độ phủ: với độ dày lớp phủ 1mm, 1 gallon sẽ phủ được xấp xỉ

150m2
• Không gây suy giảm tầng ôzôn

Hướng dẫn sử dụng
Làm sạch bề mặt trước khi sử dụng. Bề mặt sử dụng nên ở nhiệt độ
phòng.  Lắc trước khi sử dụng và thỉnh thoảng lắc lại nếu sử dụng
trong thời gian dài. Giữ khoảng cách 20-25cm tới bề mặt. Độ ẩm môi
trường trên 50% RH có thể làm lớp phủ hơi mờ. Để khô khoảng 24
giờ ở nhiệt độ phòng (70°F/21°C).  Ở nhiệt độ 120°-150°F , lớp phủ sẽ
khô trong 1-2 giờ.

Đặc tính sản phẩm và Tính chất vật lý
Trạng thái vật lý:   Lỏng
Điểm bắt lửa:  53.2ºF (11.7ºC)

Nhiệt độ tự bốc cháy:  852.8ºF  (456ºC)

Nồng độ bốc cháy: Lower 2%
Upper 12%

Màu:   Xám nhạt
Mùi:   Mùi cồn
pH:  8.5

Điểm sôi:  181.4ºF (83ºC)

Điểm đóng băng: -130ºF (-90ºC)

Mật độ tương đối:  0.79

Áp suất bay hơi:  4.4 kPa (33 mmHg)

Mật độ hơi:   2.1 [Air=1]

Tốc độ bay hơi:  <1 (Nước=1)

Thời hạn sử dụng:  5 năm (chưa mở)



Hoá chất phủ chống tĩnh điện Licron Crystal
Techspray 1756

Quy cách
1756-8S 8 oz (227g)
1756-G   1 gallon

An toàn môi trường

T
an toàn và sạch sẽ hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục đáp ứng và duy trì các
quy định của tất cả các cơ quan chính phủ địa phương.

echspray® cam kết phát triển các sản phẩm để đảm bảo môi trường

Lưu ý

Để biết thêm thông tin kỹ thuật về sản phẩm này hoặc các sản phẩm
Techspray® khác tại Việt Nam, hãy gọi cho bộ phận bán hàng kỹ thuật
theo số 083 383 1313, email info@systech.vn hoặc truy cập trang
web của chúng tôi tại: https://esdvietnam.com/.

Thông báo quan trọng cho người mua/người dùng: Thông tin trong
ấn phẩm này dựa trên các thử nghiệm mà chúng tôi tin là đáng tin
cậy. Các kết quả có thể thay đổi do sự khác biệt trong phương pháp
và điều kiện thử nghiệm. Chúng tôi khuyên mỗi người dùng nên đánh
giá sản phẩm để xác định sự phù hợp của nó đối với ứng dụng thực
tế. Điều kiện sử dụng nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi và rất
khác nhau. Nghĩa vụ duy nhất của Techspray và giải pháp duy nhất
của bạn là thay thế sản phẩm bị lỗi khi bạn nhận được. Trong mọi
trường hợp, Techspray® sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt
hại đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc hậu quả nào dựa trên việc vi phạm bảo
hành, sơ suất hoặc bất kỳ lý thuyết nào khác.

Các sản phẩm của Techspray® được hỗ trợ bởi các nguồn lực bán
hàng, kỹ thuật và dịch vụ khách hàng toàn cầu.

Đại diện phân phối tại Việt Nam
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thương Mại Systech
Tầng 12 Viwaseen, 48 P. Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
083 383 1313
info@systech.vn

vuongnt

vuongnt


