TECHNICAL DATA REPORT

Antischuimmiddel zonder siliconen



Dankzij de siliconenvrije samenstelling is het bijzonder geschikt te gebruiken waar een
siliconenvrij antischuimmiddel nodig is zoals bijvoorbeeld bij het verven in spuitcabines.
Gemakkelijk te gebruiken: Wordt onverdund direct in het voorverdunde bad toegevoegd.



Alternatieve samenstelling op basis van organische esters.

TOEPASSING

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Wordt gebruikt:

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor nadere



informatie.

In biologische en chemisch-fysische
afvalwaterzuiveringsinstallaties



Voor het verwijderen van schuim bij het verwerken

ACTIEVE BESTANDDELEN

van leer: eindafwerking en spuiten

Esters van vetzuren, geëthoxyleerde derivaten



Verfcabines



Productie van papier en lijm

SPECIFICATIE



Textielindustrie

Vorm: Vloeibaar
Kleur: Amber

WIJZE VAN GEBRUIK

Geur: Karakteristiek

Wordt onverdund gebruikt of vooraf verdund met water. Het

Dichtheid bij 20°C: 0,91 g/cm3

product wordt direct in de voor te bereiden oplossing

Mengbaarheid met water: Mengbaar

gegoten. Er wordt geadviseerd om het op de meest

pH (onverdund): 6 ± 1,0

troebele plaats te gieten om schuimvorming te voorkomen.

Houdbaarheid: 6 maanden

Concentratie voor gebruik:

Viscositeit: 200-400 cps

10 ÷ 300 ppm
Ingeval er al schuim aanwezig is, spuit onverdund product
direct op het schuim om te verwijderen.

Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze
praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote
diversiteit in gebruiksomstandigheden en de niet te voorziene
menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten altijd
voorafgaande aan het eigenlijke gebruik worden getest in de
praktijk. Dit technische gegevensblad kan op dit ogenblik al
herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van
componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig
geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek.
Versie: 9909-0614
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