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 قليلة االنبعاثات الطالءاتفي المستخدمة   Vinyl Acetate Ethylene تكنولوجيا

ت تّوفر الخصائص البصرية و الميكانيكية يبحث منتجوا الطالءات في تكنولوجيا روابط مستخدمة في صناعة الطالءا

 الجيدة مثل التغطية و درجة اللمعية و مقاومة الخدش ، من دون استخدام مركبات عضوية متطايرة أو شبه متطايرة .

 مواجهة التحديات في االملشنات الداخلية بدون استخدام العوامل المساعدة على الترابط

 

 

 : Vinyl Acetate Ethylene, (VAE)رابط  الــ  أهم الخصائص التي يتميز بها 

إمكانية صناعة الطالءات دون الحاجة للمذيبات والعوامل المساعدة على الترابط )المركبات العضوية المتطايرة  .1

 وشبه المتطايرة(.

 يوفّرتغطية جيدة و مقاومة ممتازة للخدش. .2

 داخلية ذات االنبعاثات المنخفضة في أوروبا.تعتبرالتكنولوجيا المفضلة والموثوقة في صناعة الدهانات ال .3

 قابليته لتلوين الطالءات الخارجية والحفاظ عليها . .4

 

  في صناعة الطالءات ؟  (VAE) بطما تأثير الرا

 التغطية 

 تأثير الماء كأداة مساعدة على الترابطHydroplastification effect))تكنولوجيا في       VAE  

 

 على التغطية وأداء الطالءات الداخلية  VAE ة توضح األثر اإليجابي للرابطوالرسوم البيانية التالي



 التغطية:  

والتي تتفوق  تغطيتها  توفّر التغطية المثالية في االملشنات التي تستخدم هذه التكنولوجيا  VAEالخصائص المميزة للرابط 

 .(Styrene Acrylics)على مثيالتها من االملشنات التي تستخدم الرابط الستايرين أكريليك 

 
 

 التغطية في طالءات االملشن الداخلية بإستخدام روابط مختلفة

 

 تأثير الماء كأداة مساعدة على الترابط Hydroplastification effect) )تكنولوجيا في VAE 

 

  VAE  تكنولوجيا حيث تمكنت ،  VAEإّن الخصائص الكيميائية التي يمتلكها الماء تؤثر بشكل كبير في عملية تصنيع 

 مع (  Minimum Film Formation Temperature, (MFFT) ربط أدنى درجة حرارة لتشكل فلم الطالء من 

 (,Tg Glass Transition Temperatures) يصبح عندها فيلم الطالء صلباتحول حرارة مئوية  أعلى درجة حرارة 

 .  Styrene Acrylics أكريليك ايرينمثل الستاالخرى وذلك مقارنة بالمستحلبات االكريليكية 

 تعتبرما يفسر لماذا م، hydrophilic)) أساس خاصية على  VAE ت الـوتقوم هذه الخصائص المميزة للمستحلب

 االنبعاثات منخفضة. في قياس مدىاألوروبي للدهانات الداخلية  مرجعال VAEالمستحلبات 

Hydroplastification of VAE copolymers 

 



حتاج الى إضافة مذيبات وعوامل المساعدة على القاسية ت( Styrene Acrylicsالستايرين أكريليك ) عة تكوينطبيإن 

مواد عضوية متطايرة  اإلضافات هي هذه . من درجة الحرارة الدنيا التي يتشكل عندها فيلم الطالء وذلك للتقليلط بالر

 تلك المذيبات  حتاج الى إضافةتال فهي لينة   (VAE)الرابط ن طبيعة تكويوشبه متطايرة تتبخر عند تطبيق الطالء. أما 

حيث يتبخر الماء منفردا عند تطبيق الطالء وصوال الى حالة تشكل صالبة الفيلم دون  ، والعوامل المساعدة على الترابط

   Styrene Acrylics).)اطالقة انبعاثات مواد عضوية متطايرة كما في حالة استخدام 

 ات والعوامل المساعدة على الترابط على طالءات االملشن بعد التطبيقتاثير المذيب
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