
 
 

 

WSP 2 – Teknik Özellikler 

 
KÖPÜK KESİCİ VE HAVA GİDERİCİ TOZ 
WSP 2 taşıyıcı matris üzerinde yağlı asit ve etoksilatların türevleri temellerinde silikonsuz köpük 
kesicidir. 

ÖZELLİKLER 
Görünüm : toz 

Renk : beyaz 
Koku : yok (uçucu organik bileşik=yok) 
Hacimsel Yoğunluk: 380-450 g/cm3 

pH(sol. 1%) : 7/8 (3-12 pH aralığında sabit) 
Kullanılabilir sıcaklık aralığı :-40°C - +200°C 
Emülgatör : iyonik olmayan 
Çözünürlük: Suda çözünür 

KULLANIM 
WSP 2 aşağıdaki uygulamalar için köpük giderici ve köpük kesici olarak kullanılır: 

Yapısal ürünler : harç, çimento, beton, iskeleler, kendinden yüzeylenen sistemler, etc.) 
Toz boyalar, su bazlı boyalar, plastik duvar kireci 
Yapıştırıcılar, reçineler, kireç, sıva ve alçı sıva dolguları 
Çamaşır deterjanı ve toz temizleyiciler (yıkama, yüzey, etc.) 
Tarım Ürünleri: pestisit, çiçeksiz bitkiler etc. 

UYGULAMALAR 
WSP 2 is silikonsuz köpük kesici ajandır.   Köpük oluşumunu ve hava kabarcıklarını önlemek amacıyla 
geliştirilmiştir. Harçlar, beton, hidrolik lihandlar, sıva çalışmalarında, alçı sıva bazlı formülasyonlarda, çimento 
veya kireç dolgularında, kendinden yüzeylenen betonlarda, düşük hava tutma ile elde edilen sistemlerde 
kullanılabilir. WSP 2, suyla karışım esnasında havanın hızlı bir kaçışını sağlar ve böylece kabarcıklar 
oluşturmadan pürüzsüz ve tutarlı bir uygulama ile kendinden yüzeylenen sistemlerde kullanılabilir. 
Bu kimyasal özellikleri ile WSP 2; diğer katkılar, yüzey aktif maddeler ve suda çözülebilen polimerlerin (PVA gibi) 
çoğunluğu ile uyumludur. Nötr ve alkali sistemlerinde üniversal olarak uygulanabilir. 
Ayrıca iyi bir akıcılık sunar ve bloklaşmayı önler. 
 

WSP 2, toz deterjanlar ve temizleyiciler içinde kullanılabilir. 
WSP 2 uzun süreli depolama boyunca stabildir. Geniş bir pH aralığında, yüksek bir sıcaklıkta da köpük önleyici 
özellikleri ve gaz alma durumu değişmeden devam eder. 
 

KULLANIM TALİMATI 
Yapıda: Son ürün ağırlığının %0,05-0,3 kadar WSP 2 köpük kesicisi toz karışıma eklenebilir 
Deterjanlarda: Son ürünün ağırlığı %0,05-0,2 kadar miktar toz yıkama için tavsiye edilen dozdur. 
Kullanılmadan önce test edilmelidir. 

DEPOLAMA 
WSP 2 düşük sıcaklıklara da direnir. Orjinal paketinde serin ve kuru alanlarda direk güneş ışından uzak tutularak 
12 ay depolanabilir.  
Üretim Imalati Tarihi. 
Paketleme: 25 kg lık torbalarda (1000kg lık paletlerde) ; 500Kg lık büyük torbalarda(big bag) 


