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   thixotropic resins, their preparation and use in coatings  اسم األختراع

 ( عربى)اسم األختراع 
 راتنجات تتمتع بخواص تسيل القوام الهالمي بالرج، تحضير هذه الراتنجات

   واستعمالها في التركبيات الطالئية

   77:عدد الجريدة   20/04/1985  تاريخ النشر

   7/21/1985  تاريخ منح البراءة

  عدد االدعاءات
 

  ملخص الوصف الفنى

Thixotropic resins are prepared by first reacting a drying oil-

modified alkyd resin of high hydroxyl value with a defined 

polyamide, and thereafter reacting the product with a small 

proportion of a polyisocyanate preferably of functionality 

greater than 2. The resins can be blended with other alkyd resins 

having Newtonian rheology to produce coating compositions 

which have thixotropic properties resistant to change at high 

ambient temperatures   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 ل القوام الهالمي بالرج وذلك أن يتم أوالتم تحضير راتنجات تتمتع بخواص تسي

تفاعل راتينج الكيد محسن زيتي مجفف له قيمة هيدروكسيل عالية مع بولي اميد 

وبعد ذلك يصار الى تفاعل المنتج مع نسبة ضئيلة من البولي ايزوسيانيت  محدد،

أن يشتمل على أكثر من مجموعتين وظيفتين، يمكن مزج  الذي من األفضل

أخرى تتمتع بانسياب نيوتوني وذلك إلنتاج تركيبات  مع راتينجات الكيد الراتينجات

بالرج التي تقاوم التغيير عند درجات حرارة  طالئية التي تتمتع بخواص التسيل

   .الغرفة المرتفعة

   UNITED KINGDOM  بلد المنشأ

 

 التصنيف الدولى

    بيانات التصنيف الدولى

 

 األسبقية

    بيانات األسبقية

 

 



 المالك

   امبريال كيميكال اند ستريز بي ال سي ( عربى)اسم المالك 

   جيه اف 3بيه  1لندن اس دببليو ، امبيريال كيميكال هاوس ميلبانك ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC ( التينى)اسم المالك 

   IImperial Chemical House, Millbank London SW1P 3JF ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   محمد خان ( عربى)اسم المالك 

   بيركشاير، سالف، اوكسبريدج رود268 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   KHAN MUHAMMED ( التينى)اسم المالك 

   268Uxbridge Road Slough Berkshire ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   بيتر فرانسيس نيكس ( عربى)اسم المالك 

   بيركشاير، ميدينهيد، شيربورن درايف36 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   NICKS PETER FRANCIS ( التينى)اسم المالك 

   36Sherbourne Drive, Maidenhead, Bershire ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

 الوكيل

   سابا وشركاهم للملكية الفكرية ( عربى)اإلسم 

   019019/11101ب .عمان ص ( عربى)العنوان 

 المخترعون

   محمد خان ( عربى)اإلسم 

   ( عربى)العنوان 

   KHAN MUHAMMED ( التينى)اإلسم 

   ( التينى)العنوان 

   بيتر فرانسيس نيكس ( عربى)اإلسم 

   ( عربى)العنوان 

   NICKS PETER FRANCIS ( التينى)اإلسم 

   ( التينى)العنوان 



 


