Wła ciwo ci: Szkła wodne litowe maj posta przezroczystej lub lekko m tnej, niskolepkiej cieczy.
Mo na je miesza z wod w dowolnym stosunku.

Parametry:
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Zalety: Szkła wodne sodowe posiadaj ce moduł molowy SiO2/Na2O wi kszy ni 4 przy koncentracji
SiO2 wynosz cej ponad 10% s w znacznym stopniu niestabilne. Podobna sytuacja ma miejsce
równie w przypadku szkieł wodnych potasowych, które przy module molowym SiO2/K2O wi kszym
ni 4 staj si po pewnym czasie bardziej lepkie.
Szkła wodne litowe s stabilne oraz posiadaj
molowym oraz koncentracji około 20% SiO2.

nisk

lepko

równie przy wysokim module

Zastosowanie:
1) Spoiwo do ochronnych powłok antykorozyjnych
W przeciwie stwie do krzemianów metali alkalicznych (Na, K), roztwory wodne krzemianu litu podczas
suszenia tworz filmy (cienkie warstwy) trudniej rozpuszczalne w wodzie, które mog by utwardzane
w ni szych temperaturach. Mechanizm procesu utwardzania nie jest do ko ca znany. Jednak
zmieniaj ce si wraz z upływem czasu wła ciwo ci filmu potwierdzaj zachodzenie procesu
utwardzania. Wa nym elementem tego procesu jest reakcja metalowego cynku z jonami
krzemianowymi, dzi ki której powstaje zespół krzemianów cynku. Sproszkowany cynk mo e by
zast piony przez sproszkowany ołów, sproszkowane aluminium, tlenek cynku itp.
Typowy skład:
pył cynkowy ( wielko cz stek 6 mikronów)
tlenek elaza III (drobny)
szkło wodne litowe
woda

49 cz
1 cz
11 cz
39 cz

ci wagowych
wagowa
ci wagowych
ci wagowych

Głównymi zaletami stosowania szkła wodnego litowego jest:
- znakomita przyczepno do metalowej powierzchni
- niska lepko równie przy wysokich modułach molowych
2) Tymczasowe powłoki ochronne dla metalowych i innych powierzchni
Aby zabezpieczy metalow lub inn powierzchni przed uszkodzeniami mog cymi powsta podczas
transportu lub monta u konieczne jest naniesienie tymczasowej powłoki ochronnej. Tak powłok
mo na bez problemu aplikowa natryskiem, p dzlem lub przez maczanie w szkle wodnym litowym,

a nast pnie wysuszy na powietrzu. Elastyczno
naniesionych filmów mo na zwi kszy przez
dodanie smarów do roztworu powłokowego, np. łyszczyku, grafitu, dwusiarczku molibdenu.
Zabezpieczony w ten sposób przedmiot mo e by nast pnie kształtowany lub formowany bez ryzyka
uszkodzenia powłoki ochronnej. Powłoki mo na usun za pomoc rodków myj cych lub strumienia
pary.
W celu wytworzenia bardziej trwałych powłok ochronnych konieczne jest utwardzenie filmu.
o
Utwardzenie mo na przeprowadzi przez nagrzanie do temperatury 95-260 C lub chemicznie przez
dodanie rodka utwardzaj cego (boraks lub bromek potasu).
3) Powłoki ochronne dla powierzchni organicznych
Szkło wodne litowe mo e by aplikowane p dzlem, natryskiem lub przez maczanie na papier, tkaniny
itp. Dzi ki naniesieniu powłoki ochronnej przedmiot jest bardziej odporny na wilgo oraz ogie .
Dodatkowo powierzchnie drewniane chronione s przed zgnilizn , mrówkami, kornikami oraz innymi
szkodliwymi insektami. U ywaj c barwnika rozpuszczalnego w wodzie mo na równie zmieni barw
przedmiotu.
4) Szkło wodne litowe jako klej
W poł czeniu ze rodkiem utwardzaj cym (boraks, bromek potasu) oraz napełniaczem nieaktywnym
szkło wodne litowe mo e by stosowane jako klej odpowiedni do sklejania drewna, papieru, kartonu,
tkanin, tworzyw sztucznych, szkła, porcelany, metali, betonu, cegły. Poł czenie jest wodoodporne.
5) Wyko czenia powierzchni betonu, murów itp.
Szkło wodne litowe w poł czeniu z emulsj polimerow (np. polioctan winylu lub lateks kauczuku
butylowego itp.), napełniaczami nieaktywnymi oraz pigmentami tworzy bardzo dobr powłok dla
betonu oraz murów. Powstała powłoka jest trwała i zapewnia ochron przed erozj oraz wilgoci .
Stosunek emulsji polimerowej do szkła litowego zale y od aplikacji i wynosi od 1:1 do 4:1 (cz ci
wagowych emulsji polimerowej do szkła wodnego litowego).
6) Powłoki wodoodporne
Szkło wodne litowe w mieszance z dyspersj pyłu metalowego oraz mał ilo ci metalowych
dwuchromianów alkalicznych tworzy skuteczn powłok ochronn ze znakomit adhezj , twardo ci
oraz odporno ci na wilgo . Mo ne by aplikowane na spody łodzi, zewn trzne ciany ró nych
zbiorników na wod itp.
Opakowania:

- beczki stalowe o pojemno ci 200 l
- pojemniki polietylenowe o pojemno ci 40 lub 50 l
- inne opakowania po uzgodnieniu z klientem
o

Transport i przechowywanie: Szkło wodne litowe mo na przechowywa w temp. powy ej +1 C w
zamkni tych opakowaniach.
Bezpiecze stwo i higiena pracy: Szkło wodne litowe zostało zgodnie z ustaw nr 356/2003
zaklasyfikowane jako dra ni ce z nast puj cymi symbolami zagro enia: R 38- Podra nia skór , R
41- Ryzyko powa nego uszkodzenia oczu. Podczas pracy z produktem nale y stosowa r kawice
ochronne, osłon twarzy, odzie ochronn , fartuch gumowy oraz obuwie ochronne.
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