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رزﯾﻦ اﭘﻮﮐﺴ ﻏﻠﯿﻆ و رﻗﯿﻖ
رزﯾﻦ ،ﻫﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ آﻟ ﻃﺒﯿ ﯾﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻣﺎده ﻣﺎﯾﻊ ﻏﯿﺮ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟ ﯾﺎ ﭼﺴﺒﻨﺎک ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .رزﯾﻦ ﻫﺎی ﻃﺒﯿ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻣﻮاد آﻟ ﻗﺎﺑﻞ ذوب و ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘ ﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻔﺎف ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻔﺎف ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ رﻧﮓ زرد ﺗﺎ ﻗﻬﻮه ای ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ در
ﺗﺮﺷﺤﺎت ﮔﯿﺎﻫ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻣﺎﯾ ﺎت آﻟ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻞ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ در آب ﺣﻞ ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ .رزﯾﻦ ﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋ دﺳﺘﻪ
ﺑﺰرﮔ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺼﻨﻮﻋ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ از ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑ رزﯾﻦ ﻫﺎی ﻃﺒﯿ را دارﻧﺪ اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ .رزﯾﻦ ﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋ ﺑﻪ وﺿﻮح از ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ.
در ﺷﯿﻤ ﭘﻠﯿﻤﺮ و ﻋﻠﻢ ﻣﻮاد ،رزﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺎده ﺟﺎﻣﺪ ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺴﺒﻨﺎک ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﮔﯿﺎﻫ ﯾﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﭘﻠﯿﻤﺮ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣ ﺷﻮد .رزﯾﻦ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺨﻠﻮﻃ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ روی رزﯾﻦ ﻫﺎی ﻃﺒﯿ ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد.
ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺮای ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﺘ ﺧﻮد در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ رزﯾﻦ ﺗﺮﺷﺢ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .رزﯾﻦ از ﮔﯿﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺸﺮات و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری زا
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ .رزﯾﻦﻫﺎ ﻃﯿﻒ وﺳﯿ از ﮔﯿﺎهﺧﻮاران ،ﺣﺸﺮات و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎریزا را اﺷﺘﺒﺎه ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﻨﻠ
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ﻓﺮار ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻮاﻣﻠ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎرازﯾﺘﻮﺋﯿﺪﻫﺎ ﯾﺎ ﺷﮑﺎرﭼﯿﺎن ﮔﯿﺎهﺧﻮاراﻧ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﯿﺎه ﺣﻤﻠﻪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ رزﯾﻦ ﻫﺎی ﻃﺒﯿ از درﺧﺘﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﺎج و ﺻﻨﻮﺑﺮ ﺗﺮاوش ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺸﮑﯿﻞ رزﯾﻦ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ در اﺛﺮ ﺑﺎد،
آﺗﺶ ،رﻋﺪ و ﺑﺮق ﯾﺎ دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮ رخ ﻣ دﻫﺪ .ﺗﺮﺷﺢ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺮﺧ از اﺟﺰای ﻓﺮارﺗﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﺒﺨﯿﺮ از دﺳﺖ ﻣ دﻫﺪ و ﯾﮏ
ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻧﺮم در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ راﺣﺘ ﺣﻞ ﻣ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل ﻣ ﺷﻮد .ﭼﯿﻨ ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ژاﭘﻨ ﻫﺎ ،ﻣﺼﺮی ﻫﺎ و دﯾﮕﺮان
از رزﯾﻦ ﻫﺎ در ﺗﻬﯿﻪ ﻻک و ﻻک اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ.
رزﯾﻦ ﻫﺎی ﻃﺒﯿ را ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻣﺤﻠﻮل در روح و ﻣﺤﻠﻮل در روﻏﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮد .در ﻣﯿﺎن اوﻟ ﻫﺎ ،ﺑﻠﺴﺎن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﺪت ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ ﻣﺤﺒﻮب ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﻘﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻼل اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد .و ﻣﺎﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎ ،ﺧﻮن اژدﻫﺎ،
داﻣﺎر ،ﺳﺎﻧﺪراک و ﻻک ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺟﺰای ﻻک اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد .رزﯾﻦ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﻮل در روﻏﻦ ﺷﺎﻣﻞ رزﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﺳﻘﺰ از ﮐﺎج ﺑﺮگ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آﯾﺪ و ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﺎﺑﻮن ﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد.
ﮐﻮﭘﺎل ﻫﺎ ﮐﻪ در ﻻک ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد .ﮐﻬﺮﺑﺎ ،ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ رزﯾﻦ ﻃﺒﯿ  ،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺟﻮاﻫﺮات؛ ﻻک ﺷﺮﻗ  ،ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه از
درﺧﺖ ﺑﻮﻣ ﭼﯿﻦ؛ و روﻏﻦ ﺑﺎدام ﻫﻨﺪی ﮐﻪ از آﺟﯿﻞ ﺑﺎدام ﻫﻨﺪی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آﯾﺪ.
در ﺻﻨ ﺖ ﻣﺪرن ،رزﯾﻦﻫﺎی ﻃﺒﯿ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ رزﯾﻦﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ،
رزﯾﻦﻫﺎی ﺗﺮﻣﻮﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﺮارﺗ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑ ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ و رزﯾﻦﻫﺎی ﺗﺮﻣﻮﺳﺖ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺣﺮارت ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل و
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ذوب ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻨﺪی
ﺑﯿﺸﺘﺮ رزﯾﻦ ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫ از ﺗﺮﭘﻦ ﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ .اﺟﺰای ﺧﺎص ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از آﻟﻔﺎ ﭘﯿﻨﻦ ،ﺑﺘﺎ ﭘﯿﻨﻦ ،دﻟﺘﺎ 3-ﮐﺎرن و ﺳﺎﺑﯿﻨﻦ ،ﺗﺮﭘﻦ
ﻫﺎی ﺗﮏ ﺣﻠﻘﻪ ای ﻟﯿﻤﻮﻧﻦ و ﺗﺮﭘﯿﻨﻮﻟﻦ ،و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻤﺘﺮی از ﺳﺴﮑﻮی ﺗﺮﭘﻦ ﻫﺎی ﺳﻪ ﺣﻠﻘﻪ ای ،ﻻﻧﮕﻔﯿﻮﻟﻦ ،ﮐﺎرﯾﻮﻓﯿﻠﻦ و دﻟﺘﺎ ﮐﺎدﯾﻨﻦ.
ﺑﺮﺧ از رزﯾﻦ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺎوی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ از اﺳﯿﺪﻫﺎی رزﯾﻨ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ رزﯾﻦ ﻫﺎ ﻓﺮار ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ و در ﻣﯿﺎن
ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت از دی ﺗﺮﭘﻦ ﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ.

رو زﯾﻦ
رزﯾﻦ رزﯾﻦ ﺟﺎﻣﺪ ﺷﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﭘﻦ ﻫﺎی ﻓﺮار ﺑﺎ ﺗﻘﻄﯿﺮ از آن ﺟﺪا ﺷﺪه اﻧﺪ .رزﯾﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟ ﺗﻮده ای ﺷﻔﺎف ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻔﺎف ،ﺑﺎ
ﺷﮑﺴﺘﮕ زﺟﺎﺟﯿﻪ و رﻧﮕ ﮐﻢ رﻧﮓ زرد ﯾﺎ ﻗﻬﻮه ای ،ﺑﺪون ﺑﻮ ﯾﺎ دارای ﺑﻮ و ﻃﻌﻢ ﺧﻔﯿﻒ ﺳﻘﺰ اﺳﺖ .رزﯾﻦ در آب ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل اﺳﺖ،
ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﻟﮑﻞ ،اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎ ،اﺗﺮ و روﻏﻦ ﻫﺎی ﭼﺮب داغ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺖ .رزﯾﻦ ﺑﺎ ﺣﺮارت دادن ﻧﺮم و ذوب ﻣ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺷﻌﻠﻪ ای
روﺷﻦ اﻣﺎ دودی ﻣ ﺳﻮزد.
رزﯾﻦ از ﻣﺨﻠﻮط ﭘﯿﭽﯿﺪه ای از ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﯿﺪﻫﺎی آﻟ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﯿﺪﻫﺎی رزﯾﻨ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺳﯿﺪ رزﯾﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺗﺮﭘﻦ ﻫﺎ ،ﺗﺮﭘﻦ ﻫﺎی اﮐﺴﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺳﯿﺪﻫﺎی رزﯾﻨ در ﻗﻠﯿﺎﻫﺎ ﺣﻞ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺻﺎﺑﻮنﻫﺎی رزﯾﻨ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ از
آنﻫﺎ اﺳﯿﺪﻫﺎی رزﯾﻨ ﭘﺲ از درﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﯿﺪﻫﺎ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از اﺳﯿﺪﻫﺎی رزﯾﻨ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :اﺳﯿﺪ اﺑﯿﺘﯿﮏ )اﺳﯿﺪ
ﺳﯿﻠﻮﯾﮏ( ،C20H30O2 ،اﺳﯿﺪ ﭘﻠﯿﮑﺎﺗﯿﮏ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺪر ،و اﺳﯿﺪ ﭘﯿﻤﺎرﯾﮏ ،C20H30O2 ،ﮐﻪ ﺟﺰء رزﯾﻦ ﮔﺎﻟﯿﭙﻮت اﺳﺖ .اﺳﯿﺪ
اﺑﯿﺘﯿﮏ را ﻣ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮑﻞ داغ ﻧﯿﺰ از رزﯾﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮد .اﺳﯿﺪ ﭘﯿﻤﺎرﯾﮏ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ اﺳﯿﺪ آﺑﺌﯿﺘﯿﮏ دارد ﮐﻪ
2

ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻘﻄﯿﺮ در ﺧﻼء وارد آن ﻣ ﺷﻮد .ﻗﺮار اﺳﺖ از ﺳﻪ اﯾﺰوﻣﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
رزﯾﻦ از ﮐﺎج و ﺑﺮﺧ ﮔﯿﺎﻫﺎن دﯾﮕﺮ ،ﻋﻤﺪﺗﺎ ً ﻣﺨﺮوﻃﯿﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آﯾﺪ .رزﯾﻦﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫ ﻋﻤﻮﻣﺎ ً ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺳﺎﻗﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﺑﺮﺧ از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی داﻟﭽﺎﻣﭙﯿﺎ و ﮐﻠﻮزﯾﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎداش ﮔﺮدهاﻓﺸﺎﻧ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧ از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﺑﺪون ﻧﯿﺶ در ﺳﺎﺧﺖ ﻻﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮه ﻣﻮم ،ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ً از رزﯾﻦ ﻫﺎی ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه
از ﮔﯿﺎﻫﺎﻧ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻨﻮﺑﺮ و ﻣﺨﺮوﻃﯿﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﻋﺴﻞ ﺑﺮای ﻣﻬﺮ و ﻣﻮم ﮐﺮدن ﺷﮑﺎف ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ در
ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺷﮑﺎف ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻮم زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﭘﺮ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.

رزﯾﻦ اﭘﻮﮐﺴﯽ
اﯾﻦ رزﯾﻦ اﭘﻮﮐﺴ ﺷﻔﺎف  2ﻗﺴﻤﺘ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻃﺮاﺣ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ روی ﻧﻘﺎﺷ ﻫﺎ )روﻏﻦ ﯾﺎ
اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ( اﻋﻤﺎل ﺷﻮد ﺗﺎ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ،ﻋﮑﺲ ﻫﺎ و ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ را ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﭘﻮﺷﺶ
ﺿﺨﯿﻢ ،ﺑﺮاق و ﺷﯿﺸﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ را ﻣ ﺗﻮان در  4ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎده ﺑﻪ دﺳﺖ آورد:
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺴﺎوی از  A-Resinو  B-Hardenerرا ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ
ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ
ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و روی آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﭘﺨﺶ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﮕﺬارﯾﺪ  24ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺸﮏ ﺷﻮد
 ®ArtResinﺷﺎﻣﻞ  HALSاﺳﺖ ،ﯾﮏ اﻓﺰودﻧ ﮐﻪ ﺣﺘ از ﺷﺮوع ﭼﺮﺧﻪ ﻃﺒﯿ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ زرد ﺷﺪن ﻣ ﺷﻮد ،ﻧﻮر  UVﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣ
ﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  ®ArtResinﺷﻔﺎف ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ! اﯾﻦ رزﯾﻦ ﺧﻮد ﺗﺮاز ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺎوی ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ آزاد ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺒﺎب اﺳﺖ و دارای زﻣﺎن ﮐﺎر
ﻃﻮﻻﻧ ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ اﺳﺖ ،ﺗﺮک ﻧﻤ ﺧﻮرد و ﻧﻤ ﺷﮑﻨﺪ و ﺣﺎوی  VOCﯾﺎ ﺑﺨﺎر ﻧﯿﺴﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از آن را ﺑﺪون ﻣﺎﺳﮏ
ﺗﻨﻔﺴ اﯾﻤﻦ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﺎ ﺟﻮﻫﺮ و ﺳﺎﯾﺮ رﻧﮓﻫﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﻣ ﺷﻮد.

رزﯾﻦ اﭘﻮﮐﺴﯽ ﻏﻠﯿﻆ
اﯾﻦ ﻧﻮع از رزﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ رزﯾﻦﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در ﺳﺎﺧﺖ زﯾﻮرآﻻت
دارد .ﺷﺮﮐﺖ روﺷﺎن ﻓﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه رزﯾﻦ اﭘﻮﮐﺴ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ،ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔ از ﺑﺎزار رزﯾﻦ ﮔﺸﻮر را در اﺧﺘﯿﺎر دارد.

رزﯾﻦ آﭘﻮﮐﺴﯽ رﻗﯿﻖ
اﯾﻦ ﻧﻮع از رزﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤ در ﮔﺮم ﮐﺮدن و اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﺒﺎب ﮔﯿﺮی دارد.
ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺣﺒﺎب در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ از رزﯾﻦﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺮﻧﺪ روﺷﺎن ﻓﺎم ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮای
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ﻃﺮاﺣ و ﺳﺎﺧﺖ آﺛﺎر ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻨﺒﻊ/https://rawshan.com/export-of-resin :
اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ در  omigo.irﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در اﻣﯿﮕﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و آﻧﺮا ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ
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