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เอกสารทางเทคนิค – ฉบบั : 2018/10/10 

 
  

 
  

 
  

สารละลายท าความสะอาดโพลเีอสเตอร ์

การผลติและการใชง้าน 
  

iBiotec® FAST CLEAN ORANGE 100 

ตวัท าละลายส าหรบัผูผ้ลติเรซิน่ 

 ไมต่ดิไฟ โดยไมต่อ้ง COV 

ความจุขวดสูง 

รไีซเคลิ น ากลบัมาใชใ้หมไ่ด ้

ปราศจากฮาโลเจน  ปราศจากก ามะถนั 

ใชท้ดแทน NMP และ CIP (CMR) 

  

iBiotec® FAST CLEAN ORANGE 34 

ตวัท าละลายส าหรบัผูใ้ชเ้รซิน่ 

 ความไวไฟต า่ 

ระเหยในอตัราสูง 

รไีซเคลิ น ากลบัมาใชใ้หมไ่ด ้

ปราศจากฮาโลเจน  ปราศจากก ามะถนั 

ใชท้ดแทน ACETONE และ MEK 

การบรโิภคลดลง 
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ปรกึษาขอ้มูลทางเทคนิคขา้งใตเ้พจ 
  

 
  

  

  

โพลเีอสเตอรเ์รซิน่ถูกใชอ้ย่างกวา้งขวางขึน้อยู่กบัการใชแ้ละการประยุกตใ์ช ้

UP หรอื UPR โพลเีอสเตอรไ์ม่อิม่ตวัถูกรวมอยู่ในหลายตระกูล  ทีพ่บมากทีสุ่ด ไดแ้ก:่ 

อลฟิาตกิ โฮโมโพลเีมอรP์GA   PLA   PGL    PCL     PHA    PHB 

คอลฟิาตกิ โพลเีอสเตอรP์EA PBS 

โค เซม-ิอโรเมตกิ โพลเีอสเตอรF์BT PTT  PEN (เทอรโ์มพลาสตกิอิม่ตวั PET และ PEC) 

โฮโมและโค อโรเมตกิ โพลเีอสเตอร ์โพลอีครเิลต 

ไวนิล เอสเตอร ์เรซิน่  บางคร ัง้เรยีกว่า “โพลเีอสเตอร-์ อพีอ๊กซี ่ไฮบรดิ เรซิน่”  มกัใชง้านรูปแบบเดยีวกบัโพลเีอสเตอร ์

ปลายทางของเรซิน่เหล่านีม้คีวามกวา้งขวางมาก: 

ส าหรบัสารประกอบ 

เรซิน่ส าหรบัการลอกเป็นแผ่น 

ส าหรบัอุปกรณย์านยนต ์

ส าหรบัแม่พมิพ ์

ส าหรบัการใส่ในแคปซลู (การใส่ในแคปซลู) 

การใชง้านทีห่ลายแบบ 

ส าหรบัการบบีอดัแผ่นแม่พมิพ ์(SML) 

ส าหรบัการฉีด BMC (สารประกอบส าหรบัขึน้รูปขนาดใหญ่) 

ส าหรบัการฉีด MMC (สารประกอบส าหรบัขึน้รูปแร)่ 

ส าหรบั CIC (สารประกอบชบุอย่างต่อเน่ือง) 

ส าหรบัการเคลอืบเรอืเดนิทะเลและเคลอืบดา้นบน (เจลเคลอืบผวิ) 

ส าหรบัการเคลอืบผวิ 

ภายใตก้ารเคลอืบรองพืน้ เคลอืบเงา แลกเกอร ์หมกึพมิพ ์ กาว... 

สเีคลอืบดา้นบน แลกเกอร ์เคลอืบเงา ... 

ในสาขาของสารประกอบ  กระบวนการใชง้านเป็นดงัขา้งล่าง: 

การขึน้รูปแบบหนา้สมัผสั (ลูกกลิง้ bubbler) 

การฉายภาพพรอ้ม ๆ กนั 

การฉีดความดนัต ่า (การโอนเรซิน่ RTM) 

การขึน้รูปสุญญากาศ การขึน้รูปแบบฉีด การขึน้รูปแบบอบ 

การหมุนขดลวดเสน้ใย 

โดยเครือ่งบบีอดั SMC หรอื BMC 

การท าความสะอาดตวัขบัเคลือ่นการผลติ เคร ือ่งมอืประมวลผล สภาพแวดลอ้มรอบเครือ่งจกัร เคร ือ่งจกัรหรอืรอยทีเ่หลอือยู่ตอ้งใชต้วัท าละลาย 

หมายเหตุ:  ในขณะทีข่อ้บงัคบัยุโรปเกีย่วกบัสารประกอบอนิทรยีร์ะเหย (VOCs) 

ไดร้บัการทา้ทายจากอุตสาหกรรมพลาสตกิเสรมิเสน้ใยในการน าไปใชง้านได ้ ค าศพัทข์องไมแ้ละพลาสตกิลามเินต (ขึน้อยู่กบัการปล่อยสไตรนี: 

โมโนเมอรท์ีท่ าปฏกิริยิาซึง่ในโพลเีอสเตอรไ์ม่อิม่ตวัจะละลาย แต่ทีท่ า Co-Polymerizes กบัโซโ่พลเีอสเตอรไ์ม่อิม่ตวัเพือ่สรา้งของแข็งสามมติ ิ

ซึง่ถูกเรยีกว่า เทอรโ์มเซตติง้พลาสตกิ)  กรอบการก ากบัดูแลของการใชต้วัท าละลายท าความสะอาดไม่สามารถถูกทา้ทายได ้

เกณฑแ์ละขอ้ก าหนดส าหรบัการใชส้ารท าความสะอาดส าหรบัโพลเิอสเทอรไ์ม่อิม่ตวัแตกต่างกนัไปถา้ม:ี 

เรซิน่ หน่วยผลติเรซิน่ เรซนิเนอร ์

โดยทัว่ไปแลว้ ICPE ทีเ่กีย่วขอ้งกบัค าสัง่ FDI  การจดัตัง้ของ GSP ในขอ้ จ ากดัในการปล่อยสาร VOC  การควบคุมและการรไีซเคลิขยะอุตสาหกรรม 

ตวัท าละลายทีใ่ชต้อ้งมเีวลาในการสลายตวัทีร่วดเรว็เมือ่ท าความสะอาดถงั เคร ือ่งปฏกิรณ ์เคร ือ่งผสมระหว่างสองชดุถา้ไม่มลี าดบั 

หรอืเมือ่ลา้งท่อหรอืระบบเตมิ การท าความสะอาดนีต้อ้งละเอยีดถีถ่ว้นยิง่ขึน้เมือ่การผลติของสารเพิม่ความแข็งตามหลงัเรซิน่ในน ารอ่งตวัเดยีวกนั 

ตวัท าละลายอย่างเชน่ เอ็น เมททลิเพอโรลโิดน (NMP), n อทีลิเพอโรลโิดน (NEP) และ แกมม่า บวิไทโรแลคโทน (BLO) 

ใหผ้ลลพัธท์ีด่แีต่เป็นสารจ าแนก CMR (สารกอ่มะเรง็, สารกอ่กลายพนัธุ ์, สารทีเ่ป็นพษิต่อระบบสบืพนัธุ)์ 

หน่วยการด าเนินงานหรอืการประชมุเชงิปฏบิตักิาร เคร ือ่งมอืทีใ่ช ้ผูใ้ช ้

โพลเีอสเตอรเ์รซิน่ เคร ือ่งมอืทีใ่ช ้ ผูใ้ช ้



3 

ในกรณีนี ้อะซโิตนถูกใชบ้่อยมาก ตรงขา้มกนักบัความจ าเป็นของผูผ้ลติ การใชง้านจ าเป็นตอ้งผสมกนัระหว่างเรซิน่และสารเพิม่ความแข็ง 

เวลาในการท าความสะอาดจะตอ้งเหมอืนกบัเวลาแชแ่ข็ง TECAM (ระยะเวลาในการใชส้่วนผสม) 

อะซโิตน ถา้เก็บหรอืใช ้มากกว่า 1 ตนั เขา้เขต SEVESO III และตอ้งประกาศหรอืขออนุญาตจาก DREAL (Inspection des établissements 

classés) ภาระผูกพนัดา้นการก ากบัดูแลจงึกลายเป็นเร ือ่งเดยีวกนักบัของ IED Directive การจดัตัง้ GSP (แผนการจดัการตวัท าละลาย) 

อะซโิตน นอกเหนือจากธรรมชาตทิีไ่วไฟแลว้ (ประเภท 2) ไม่ปลอดภยัทางพษิวทิยา 

ดูชพีพษิ INRS หมายเลข 3  กรณีอะซโิตน 67 641 ปรบัปรุง เมษายน 2016 

• ไวไฟมาก ประเภท 2 จดุวาบไฟ -18°C ถว้ยปิด 

• ท าใหร้ะคายเคอืง ผวิและเยือ่เมอืก การบาดเจ็บทีต่าอย่างรุนแรง ประเภท 2 

• ในกรณีทีไ่ดร้บัปรมิาณมาก ระบบประสาทซมึเศรา้ 

• อาการทางระบบประสาท ปวดหวั คลืน่ไส ้ไม่รูส้กึตวัการชกับางกรณี 

• ผลกระทบระบบย่อยอาหาร คลืน่ไส ้อาเจยีน โลหติจาง 

• เป็นพษิโดยเฉพาะกบัอวยัวะเป้าหมายเฉพาะ 

• ผลกระทบเสพตดิ ประเภท 3 

• บทความ 4412-149 แห่งประมวลกฎหมายแรงงาน VLEP 

VLE CONTRACTING VME 500 ppm VLCT 1000 ppm 

  

  

เอกสารทางเทคนิค 

iBiotec® FAST CLEAN ORANGE 100 

ตวัท าละลายส าหรบัผูผ้ลติเรซิน่ 
  

  

ลกัษณะทางกายภาพและทางเคมที ัว่ไป 

คุณลกัษณะ   มาตรฐาน ค่า 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 % 

ลกัษณะการท างาน 

คุณลกัษณะ   มาตรฐาน ค่า 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 

ลกัษณะความปลอดภยัในการดบัเพลงิ 

คุณลกัษณะ   มาตรฐาน ค่า หน่วย 
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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 % 

คุณลกัษณะทางพษิวทิยา 

คุณลกัษณะ   มาตรฐาน ค่า 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 % 

การปลอ่ยสารอนัตราย CMR สารระคายเคอืงทีก่ดักรอ่นทีอุ่ณหภมู ิ

100°C. 

  GC-MS nm % 

คุณลกัษณะทางสิง่แวดลอ้ม 

คุณลกัษณะ   มาตรฐาน ค่า 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   

  

  

เอกสารทางเทคนิค 

iBiotec® FAST CLEAN ORANGE 34 

ตวัท าละลายส าหรบัผูใ้ชเ้รซิน่ 

  
ลกัษณะทางกายภาพและทางเคมที ัว่ไป 

คุณลกัษณะ   มาตรฐาน ค่า หน่วย 

ลกัษณะภายนอก   สิง่ทีเ่ห็นได ้ ใส - 

ส ี   สิง่ทีเ่ห็นได ้ ไม่มสี ี - 

กลิน่   การดมกลิน่ สวา่ง สม้ - 

ความหนาแน่นทีอุ่ณหภมู ิ25°C   NF EN ISO 12185 926 kg/m3 

ดชันีหกัเห   ISO 5661 1.4010 - 

จดุเยอืกแข็ง   ISO 3016 -25 °C 

ความสามารถในการละลายในน ้า   - >80 % 

ความหนืดเชงิจลนท์ีอุ่ณหภมู ิ40°C   NF EN 3104 1.2 mm²/s 

ดชันีกรด   EN 14104 <1 mg(KOH)/g 

ดชันีไอโอดนี   NF EN 14111 0 gI2/100 g 

ปรมิาณน ้า   NF ISO 6296 <0.1 % 
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สิง่ตกคา้งหลงัการระเหย   NF T 30-084 0 % 

ลกัษณะการท างาน 

คุณลกัษณะ   มาตรฐาน ค่า หน่วย 

ดชันี KB   ASTM D 1133 >150 - 

แรงตงึผวิทีอุ่ณหภมู ิ20°C   - 8 นาท ี

แรงตงึผวิทีอุ่ณหภมู ิ20°C   ISO 6295 29.0 ไดน/์ซม. 

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

จดุ Aniline   ISO 2977 nm °C 

ลกัษณะความปลอดภยัในการดบัเพลงิ 

คุณลกัษณะ   มาตรฐาน ค่า หน่วย 

จดุวาบไฟ (ถว้ยปิด) NF EN 22719 34 °C 

จดุตดิไฟอตัโนมตั ิ   ASTM E 659 >200 °C 

ขดีจ ากดัลา่งของการระเบดิ   NF EN 1839 1.5 % (ปรมิาตร) 

ขดีจ ากดับนของการระเบดิ   NF EN 1839 14.0 % (ปรมิาตร) 

คุณลกัษณะทางพษิวทิยา 

คุณลกัษณะ   มาตรฐาน ค่า 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 % 

คุณลกัษณะทางสิง่แวดลอ้ม 

คุณลกัษณะ   มาตรฐาน ค่า หน่วย 

อนัตรายของน ้า WGK เยอรมนั 1 

ความปลอดภยัของน ้า 

ช ัน้ 

ความสามารถในการยอ่ยสลายทางชวีภาพเบือ้งตน้ CEC 21 

วนัทีอุ่ณหภมู ิ25°C 

L 33 T82 >70 % 

การสลายตวัทางชวีภาพไดง้่าย OECD 301 A มากกวา่ 28 วนั 

การหายไปของ COD 

ISO 7827 >70 % 

การสลายตวัทางชวีภาพไดง้่าย OECD 301 A มากกวา่ 28 วนั 

การสลายตวัทางชวีภาพ 67 วนั 

MITI ทีแ่กไ้ขแลว้ 72   
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การน าเสนอผลงาน 

  

ขวด 20 ลติร 

  

  

 

  

บารเ์รล 200 ลติร 

  

  

 

  

คอนเทนเนอร ์IBC 1000 ลติร 

  

  

 

  

iBiotec® FAST CLEAN ORANGE 100 

ตวัท าละลายส าหรบัผูผ้ลติเรซิน่ 
  

  

  

การลา้งถงัระหว่างชดุการผลติ 
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 ลา้งหน่วยการผลติ 

  

 

 การลา้งท่อ 

  

  

  

iBiotec® FAST CLEAN ORANGE 34 

ตวัท าละลายส าหรบัผูใ้ชเ้รซิน่ 

  

 

การท าความสะอาดเครือ่งมอืใชง้าน, บบัเบลอร,์ การแบ่งช ัน้ 
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การท าความสะอาดอุปกรณส์ าหรบัการใชง้านของโพลเีอสเตอรห์รอืเจลอพีอ๊กซีเ่คลอืบ 

ในการสรา้งเรอืหรอืซอ่มแซมทีท่่าเรอื 

  
 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

