Desil AL
DESIL AL to roztwór koloidalny domieszkowany AL, ró ni cy si pod wzgl dem składu oraz
wła ciwo ci od tradycyjnych roztworów koloidalnych krzemianów alkalicznych, oznaczanych
jako szkła wodne.
Desil AL to roztwór koloidalny, którego struktura jest bardzo podobna do struktur
zeolitycznych. Atomy aluminium wytwarzaj lokalny ładunek ujemny, który lepiej lokalizuje
jon Na. Tym ró ni si od tradycyjnego szkła wodnego. Ma obni ony próg koagulacji oraz
inne wła ciwo ci wytrzymało ciowe w wy szych temperaturach.

Parametry:

SiO2
Na2O
AL
Moduł SiO2/Na2O
G sto

18 - 28%
13 - 21%
0,1 – 2 %
1,4 – 2,0
1 400 – 1 600 kg/m3

Zastosowanie: Jako spoiwo w odlewnictwie, przetwarzanie odpadów, produkcja rodków
pior cych oraz czyszcz cych, produkcja materiałów cieplno-izolacyjnych.

Na yczenie klienta mo liwo
g sto ci.

zmiany warto ci modułu molowego SiO2/Na2O oraz

Opakowanie - beczki stalowe lub plastikowe o pojemno ci 200 l
- luzem w cysternach kolejowych lub samochodowych
- dowolne opakowania własne klienta powy ej 50 l
W przypadku opakowa dostarczonych przez klienta, producent nie odpowiada za
pogorszenie jako ci powstałe na skutek zastosowania zanieczyszczonego opakowania.

Transport i przechowywanie: Transportowa i przechowywa w temp. powy ej 0 oC.

Bezpiecze stwo i higiena pracy:
Zgodnie z ustaw
nr 356/2003 produkt został zakwalifikowany jako dra ni cy
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, ochron twarzy, odzie
ochronn , fartuch gumowy oraz obuwie ochronne.
Utylizacja produktu: Wytr ci kwasem chlorowodorowym tak, aby powstał kwas krzemowy
w stanie stałym, a nast pnie przekaza do wła ciwego punktu odbioru odpadów.
Usuwanie opakowa : Stalowe lub plastikowe beczki przekaza do odpowiedniego punktu
odbioru odpadów.
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