
 

 

 

 

 

 

 

 

 شرکت بازرگانی ژرف اندیشان به ایمن

 بسمه تعالی

 

 توضیح بخشی از مشتقات الستیکی

  
 صمغی است که از درخت کائوچو خارج می شود و مرکز آن در مالزی است این  ت ؟ـــــالتکس چیس

ن فورا" شرایط حمل و نگهداری خاصی دارد زیرا مانند خو ،محصول توسط اروپاییان به صنعت راه پیدا کرد

رهای خاص تولید و لخته می شود .امـــروزه این ماده بصورت ترکیبی با مواد شیمیایی بنامهای دیگر برای کا

 ترکیب نشده آن التکس طبیعی است .نام استفاده می شود. 

 

  مادهPU کف پلی اورتان بصورت اسفنجی نرم که به شکل پلیمر روزنه دار ) النه زنبوری ( است  چیست ؟

برگیرنده ریشه اورتان است و به وسیله یک واکنش شیمیایی وارد کردن پلی استر به آن تولید می شود .  که در

PU گی تر و ضد تعریق تر دخاصیت کشانی دارد که ترکیب شده آن با مقایسه باال بسیار قوی تر ، ضد خراشی

 است و محافظت بسیار زیادی در کارهای مکانیکی دارد.

 

 مادهNeopren  نئوپرین برای اولین بار توسط شرکت  ؟ چیستDupont  کشف و تولید شد و بیش از آمریکا

سال است که این محصول توانائی خودش را در صنعت دستکش و لباس به نمایان گذاشته استت. نئتو پترین  75

 الستیک کامال" مستحکم و همه کاره است .این محصول در نوع خود پتر فتروش تترینپلی کلرو پرن یک نوع 

بتر  ده ، نئتوپرین فیزیتکده کته بصتورت چنتد منظتوره استتفاده شت، اولین و مستحکم تترین محصتول در دنیتا بتو

ز ختود محافظت بسیار باالیی در برابر دست و بدن در دمتای بتاال و پتایین ا جسته ای دارد هم سخت است و هم

 ضد اسیدی و فلیایی و مواد نفتی هم دارد. نشان می دهد و همچنین خاصیت

 

  ماده Alphasan  چیست ؟ Alphasan   ماده افزودنی است ، ضد میکروبی در بر گرفته از یتون هتای نقتره

است که محافظت زیادی در برابر مقادیر بسیار زیاد میکرو ارگانیزم هتا از ختود نشتان متی دهتد ) در کارهتای 

نقتره و پایین تجزیته نمتی شتود .در طول زمان کارکرد در دماهای باال   Alphasanاستفاده های کوتاه مدت ( .

بستیار معتروا استت و در متوارد بتتی خهتر در هنگتام تمتاس بتا بتتدن  امتل متوفر در برابتر طیتف پهنتتاوری از 

ضتد جترم گرفتگتی و مشتکالت تغییتر  –ضتد تغییتر رنت   –میکرو ارگانیزم هاست که با ث ضد بتد بتو شتدن 

 ظاهری می شود.

 

  

  مادهBiogel  ه شتده توستط البراتتور پوشش بیوژل ستاخت چیست ؟Molnlycke   پوشتش رمتی باشتد کته بستیا

نازکی است از جنس آکریل و در درون دستکشها یا لباسهای الستیکی به کار می رود و قابل رویت نیستند .این 

سهح صاا یا به نو ی ) الیه داخلی صاا ( این اجازه را به کاربر می دهد تا بته آستانی و استتهالب لبتاس یتا 

د را از بدن خارج کند و دیگر بترای پوششتها ماننتد گذشتته از پتودر و خهترات احتمتالی آن استتفاده دستکش خو

 نشود.
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