Novec™

Nová generace fluorosurfaktantů
do nátěrových hmot
Fluorovaná smáčedla Novec™ snižují povrchové napětí na povrchu nátěrové hmoty. Díky tomu umožňují lepší smočení,
rozliv a vyhlazení povrchu nátěru, zejména na znečištěných površích. Čím je povrchové napětí nižší, tím účinněji se
nátěrová vrstva smáčí a vyhlazuje a riziko vad se snižuje na minimum. Žádná smáčedla nesnižují povrchové napětí
efektivněji, než smáčedla na bázi fluoru. Nová generace smáčedel Novec™ jsou tím nejlepším řešením, jak odstranit
problémy se znečištěním, povrchovými vadami a špatně smáčivými povrchy. Zabraňují tvorbě nevzhledné pomerančové
kůry, kráterů a rybím očím a poruchám smáčivosti.

Ulehčete si nanášení nátěrových hmot
Fluorovaná smáčedla Novec™ navíc snižují povrchové
napětí po celou dobu schnutí. Tím se vytváří hladší povrch
s vyšším leskem. Lze je použít do řady průmyslových
i komerčních nátěrových hmot, včetně barev, pryskyřic,

lepidel, inkoustů, bezbarvých laků, podlahových nátěrů
a dalších výrobků. Jsou skvělým řešením, které ulehčuje
nanášení nátěrových hmot a zabraňuje tvorbě
povrchových vad.

Co se stane po přidání fluorosurfaktantu?
Po přidání do nátěrové hmoty se smáčedlo přemístí do
oblasti s nejnižší energií, zpravidla na rozhraní mezi
kapalinou a vzduchem. Je tomu tak proto, že ve smáčedle
jsou molekuly dvojího druhu: hydrofilní a hydrofobní.
Hydrofobní molekuly jsou přitahovány ke vzduchu a mají

sklon se od kapaliny odtahovat, zatímco ty hydrofilní jsou
přitahovány vodou a do ní jsou vtahovány. Společně tak
molekuly smáčedla snižují povrchovou energii nátěrové
hmoty, zlepšují její smáčivost, rozliv a schopnost vytvářet
rovnoměrnou vrstvu.

Porovnatelně lepší výsledek proti uhlovodíkovým a silikonovým smáčedlům
Fluorosurfaktanty Novec™ snižují povrchové napětí
účinněji než smáčedla na bázi uhlovodíků nebo silikonu.
Ve vodných i organických systémech snižují povrchové
napětí na hodnoty kolem 20 dyne/cm, zatímco uhlovodíková smáčedla jen na hodnoty kolem 30 dyne/cm

a silikonová na asi 25 dyne/cm. Fluorosurfaktanty
Novec™ navíc působí při snižování povrchového napětí
efektivněji. Ke stejnému účinku tak postačí menší
množství smáčedla.

• Dramatické snížení povrchového napětí
• Snadné nanášení nátěru na znečištěné povrchy

Novec FC-4430 a FC-4432 zajistí nízké hodnoty Lepší rozliv
dynamického povrchového napětí
Když nátěr obsahuje složky s různým povrchovým
Hodnoty dynamického povrchového napětí vyjadřují
schopnost smáčedla se v rámci roztoku pohybovat
a přeskupovat. Nízká hodnota dynamického povrchového
napětí nebo rychlá migrace smáčedla mohou být
důležité při vysokých rychlostech nanášení nátěrů nebo
v systémech s nízkou viskozitou. Fluorosurfaktanty
Novec™ FC-4430 a FC-4432 dokáží snížit dynamické
povrchové napětí na nižší hodnoty než konvenční
fluorovaná smáčedla.

Nová generace s vylepšeným složením
Fluorosurfaktanty Novec™ FC-4430 a FC4432 jsou
polymery využívající zcela nových fluorovaných
stavebních bloků při zachování výhodných vlastností,
které vždy odlišovaly fluorovaná smáčedla od smáčedel
založených na jiných technologiích, například
uhlovodíkových nebo silikonových. Velkou výhodou
fluorovaných smáčedel Novec je skutečnost, že
k podstatnému snížení povrchového napětí postačí velmi
malé množství výrobku. Zákaznická spotřeba se tak
pohybuje ve velmi malých množstvích. Naproti tomu
uhlovodíkové přípravky často vyžadují řádové navýšení
množství smáčedla k podstatnému snížení povrchového
napětí, a dosažené hodnoty se přitom ani nepřibližují
možnostem, které nabízejí fluorovaná smáčedla Novec
FC-4430 nebo FC-4432. Silikonová nebo konvenční
fluorovaná smáčedla mívají často nepříznivý vliv na
přilnavost středového a druhého nátěru. U nových řad
smáčedel Novec™ FC-4430 a FC-4432 tyto problémy
nebyly pozorovány, a to ani při vyšších koncentracích.

napětím a na podkladu jsou místa s různou rychlostí
odpařování, mohou se na rozhraní mezi kapalinou
a vzduchem vytvářet vady, způsobující drsný povrch
označovaný jako pomerančová kůra. Fluorosurfaktanty
Novec™ snižují povrchové napětí po celou dobu
schnutí a formování povrchu. Udržováním nízkého
povrchového napětí v této fázi se docílí hladšího nátěru
s vyšším leskem. Sníží se tak výskyt povrchové vady
typu pomerančové kůry. Fluorosurfaktanty Novec™
zlepšují vyrovnávání povrchu nátěrů a docilují hladšího
jednolitého povrchu.

Skvělý konečný výsledek
Fluorosurfaktanty Novec™ umožňují kontrolovat
povrchové napětí nátěrové vrstvy po celou dobu procesu
nanášení. Lepší smáčivost. Aby mohl nátěr povrch smočit,
musí být jeho povrchové napětí menší než je povrchová
energie podkladu a všech znečišťujících látek, které se na
podkladu vyskytují. Fluorosurfaktanty Novec™ zvyšují
smáčivost nátěrových hmot na nejrůznějších materiálech,
včetně špatně smáčivých povrchů jako jsou plasty nebo
mastné kovy. Mohou dokonce pomoci překonat účinek
olejové kontaminace z válečků, znečištění prachem,
kondenzací, gelovými částicemi anebo silikonem.
Snížení povrchového napětí při nanášení barvy pomáhá
předcházet povrchovým vadám, včetně kráterů, rybích očí
a poruch smáčivosti.

Pro více informací nás kontaktujte.
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