
 

 

 
                                 

Bu bültende verilen bilgiler ve kullanım önerileri firmamızın bilgileri ışığında olmakla beraber herhangi bir garanti içermemektedirler.Uygulama 
şartları ve kullanılan hammaddeler , tamamen kullanıcının sorumluluğunda olmak üzere değişik sonuçlar elde edilebilir.  
 
The information and use advice given in this technical bulletin relies on the present state of our knowledge, but they don't represent any 
guarantee.The particular application and the raw materials may lead to different results of total responsibility of the user.  
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Özellikler Features 
Kimyasal Yapısı: Akrilo etil kopolimerinin  
                              sudaki emülsiyonu 

Görünümü : Görünüm :          Süt likit  

Kuru Madde : Kuru Madde :     35   1 

pH 20 ° C :           6.5 – 7.5 
İyonik Yapısı :     Anyonik 
 

Water emulsion of  acrylic co-polymer 
 

Milky liquid 

35   1% 
6.5 – 7.5 
Anionic 

 
  
 
 
 

Açıklama 
Akrilo etil polimerinin çapraz bağ oluşturabilen sudaki 
emülsiyonudur. Yumuşak ve şeffaf film yapısındadır. 
 

Description 
It is a water emulsion of cross-linking acryloethyl 
polymer and it forms soft and clear films.  

 

Film 
Sertlik                                38 Shore A 
Donma noktası (teorik)                          - 19 ° C 
 

Film 
Hardness                                 38 Shore A 
Tg (theoretical)                                            - 19 ° C 

 

Temel  Uygulamalar 
ZETABINDER 4680  genel kullanım amaçlı bir binderdir 
ve tek başına da temel ve ara katlarda kullanılabilir. 
Düşük sıcaklıklarda bile mükemmel olarak kendi başına 
çapraz bağlanabilme özellği vardır. Zımparalı deriler 
üzerine uygulandığında derinin yumuşaklığını 
kaybetmeden iyi örtme özellikleri vardır. Bununla 
beraber mükemmel derecede sıcak pres dayanımı 
vardır. 
Bunların yanısıra kaygan, düzgün ve yapışkan olmayan 
yapısından dolayı  düz ve temiz bir cilt verir. 
  

Main Applications 
ZETABINDER 4680  is a general purpose resin, but it can 
be also used  alone for bottom  or base  coat  solutions. 
It has excellent cross-linking features even at low 
temperature,  good coating  properties on corrected 
grain leathers and does not affect leather softness. 
It also has  excellent hot plate resistance.  
It also confers slippery, smooth and not tacky touch, 
thus resulting in clean and smooth grain, even  when a 
thick layer  of resin has to be applied. 
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