Ürün Bilgisi – Polymer Emülsiyonları

KEMILINE ® CE 930
Stiren/Akrilik esaslı beton katkı bağlayıcıdır. Özellikle yüksek kalitede beton, mastik, su yalıtımı,
esnek boya ve kaplama kimyasallarının hazırlanmasında kullanılır.

Kullanım:

Yapı, boya ve kaplama

Özellikleri






Kimyasal yapısı:

APEO ve plastifiyan içermez
İçme suyu havuzlarında kullanılabilir.
Boyaları yüksek kalitede yüzey örtücülüğü sağlar.
Ovalama dayanımı, yaşlanma ve ışık direnci yüksektir.
Esnektir ve mekanik özelliklerinden dolayı çok özel uygulamalara
cevap verebilir.
Stiren/Akrilik sıvı dispersiyonudur

Teknik veriler
Fiziksel görünümü
Katı madde
pH değeri
Viskozite
Tg / MFFT
Ambalaj
Raf ömrü
Dondan koruma
Güvenlik

Uygulama önerileri:

: Kıvamlı, kremsi beyaz sıvı
: % 57 – 59 (1gr, 30 dakika, 150 oC etüvde)
: 6,5 – 9,0 (20 oC de)
: 300 – 1000 cps (B. Field, s.3 /100 rpm )
: -10 oC / < 1 oC
: 120 kg PE fıçı / 1000 kg IBC
: 5 - 35 oC arasında depolanırsa, 12 aydır.
: Kış aylarında dikkat edilmelidir.
: Özel güvenlik önlemlerine gerek yoktur.

KEMILINE® CE 930; elastik, su geçirmez beton katkılarında, dış
boyalarda, mastik imalatında ve fayans yapıştırıcılarında kullanılır.
Özellikle çatı uygulamalarında, su izolasyonuna karşı çok
dayanıklıdır. Çift bileşenli beton katkısı uygulamalarında
KEMILINE® CE 911 ile karıştırılarak kullanılabilir. Çimento testinde
çatlama görülmez.

Bu teknik dökümanda yer alan bilgi ve öneriler, mevcut teknik bilgi ve deneyimlerimize göre
hazırlanmıştır. Teknik servis amaçlı verilmiş bu bilgiler güvenilir olmakla beraber, ürünün
kullanım koşulları ve metotları denetimimiz dışında olduğundan herhangi bir garanti anlamı
taşımaz.
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Ürün Bilgisi – Polymer Emülsiyonları

KEMILINE ® CE 930
Ürünün stoklanması ve kullanımı ile ilgili önemli konular:
 Ürünün raf ömrü, 5-35 °C arası sıcaklıkta tutulmak, donma ve direkt güneş
ışınlarından korunmak kaydıyla, etikette ve analiz sertifikasında belirtilen üretim
tarihinden itibaren 12 aydır.
 Ürün formülde biyosidal maddeler bulundurmakla birlikte, mikrobiyolojik
ataklardan korunması amacıyla hijyenik şartlarda tutulmalıdır. Saklandığı yerdeki
yüksek sıcaklık, uzun bekletme süreleri, elleçlenme sırasında enfekte olma
şüphesi gibi nedenlere bağlı olarak fazladan biyosidal madde ekleme ihtiyacı
duyulabilir.
 Dökme stoklama tanklarının, şartlara bağlı olarak, zaman zaman, kontrolü ve
temizlenmesi gereklidir.
 Stoklama ve kullanım sırasında, korozyona uğrama şüphesi uyandıran metal
parçaların, ürünle direkt temasına izin verilmemelidir.
 Dökme stoklama tanklarının, IBC ve varil şeklindeki ambalajların kapaklarının,
mikrobiyolojik ataklardan korunmak ve ürünün üstündeki boş hacimde nemi
muhafaza ederek ürünün üst yüzeyinde film oluşumunu engellemek amacıyla
sıkıca kapalı tutulması önerilir.
 IBC ve varil içinde ambalajlanmış ürünlerin, kullanım öncesi karıştırılması önerilir.
 Ürün, film yapıcı özelliği nedeniyle topak ve tabaka şeklinde katı oluşumlara yol
açma eğiliminde olabilir. Bu nedenle kullanım öncesi kaba bir elekten geçirilmesi
önerilir.
 Ürün genel işyeri güvenliği kurallarına uygun olarak elleçlenmelidir. Malzemenin
kullanımı öncesi malzeme güvenlik bilgi formları incelenmelidir. Elleçleme
sırasında eldiven ve kapalı kimyasal gözlüğü gibi kişisel koruyucu ekipmanların
kullanılması tavsiye edilir.
Daha fazla bilgi ve destek için lütfen satış temsilcilerimize danışınız.
NOT:
Bu dokümanda sağlanan veriler en güncel bilgilerimizden derlenmiştir ve Kemiteks
ürünlerinin fiziksel özellikleri ile muhtemel kullanım alanları hakkında fikir verme
amaçlıdır. Kemiteks bu verilerin hassasiyet ve bütünlüğü üzerinde sorumluluk
üstlenmemektedir. Kemiteks ürünlerinin herhangi bir özel uygulamaya uygunluğu
konusunda direkt veya ima yoluyla hiçbir garanti vermemektedir. Kemiteks,
müşterilerine, Kemiteks ürünlerini kullanacakları endüstriyel ölçekli uygulamalara
girişmeden önce, o ürünün uygulamalarında kabul edilebilirlik ve uygunluğu konusunda,
kendi şartlarında denemeler yapmalarını ve olumlu sonuçları görmelerini ısrarla önerir.
Bu teknik dokümanda yer alan bilgi ve öneriler, mevcut teknik bilgi ve deneyimlerimize göre
hazırlanmıştır. Teknik servis amaçlı verilmiş bu bilgiler güvenilir olmakla beraber, ürünün
kullanım koşulları ve metotları denetimimiz dışında olduğundan herhangi bir garanti anlamı
taşımaz.
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