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CONTRAPEN - PR/200.X 

Su bazlı boyaların üretimi için köpük önleyici madde 

ÖZELLİKLER 

CONTRAPEN-PR / 200.X, hidrokarbonlar, yağ asitleri ve yüzey aktif maddelerden oluşan 
bir dispersiyon bazlı köpük önleyici maddedir. Yoğunlaştırıcılarda yüksek içerik, yüksek 
sıcaklıklar ve aşırı pH koşullarında sulu ortam işlemlerinde köpüklenmeden kaçınılması 
özellikle önerilir. Yapıştırıcı bazlı işlenmiş ürünlerin imalatında ve sebze yapıştırıcılarının 
imalatında etkilidir. Meydana gelebilecek köpük problemlerini kontrol etmenin yanı sıra 
köpük giderici olarak da oldukça aktiftir. 

KULLANIM TALİMATLARI VE ÖNERİLEN DOZLAR 

CONTRAPEN-PR / 200.X, üretim sürecinin herhangi bir aşamasında önceden 
seyreltilmeden doğrudan eklenebilir. Yüksek hızlı dispersiyon ekipmanı kullanılırken, 
dozun bir kısmının üretimin başında ve geri kalanının emülsiyonla birlikte sonunda 
eklenmesi önerilir. Genellikle formülün toplam ağırlığının% 0,2 ila 0,5'i arasında bir doz 
önerilir. Bununla birlikte, kural olarak, ilk endüstriyel üretimden önce, en iyiyi seçmek ve 
ürünle iyi uyumluluğunu doğrulamak için laboratuvarda farklı dozlarda katkı maddesi ile 
denemeler yapılması önerilir. 

ÜRÜN VERİLERİ 
Görünüm: Sıvı 
Renk : Krem 

Viskozite (20oC) : 
600 - 3000 MPA.S (Brookfield RVsp2, 50 rpm) 
(ASTM71084 Meth. B) 

Kırılma indisi (20 ° C): 1,48 + 0,02 (UNE 55015) 
Donma noktası : -5°C altında 

Çözünebilirlik: Suda çözülmez. Suda karışır. 
V.O.C : 255 - 275 ppm 
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Sayfa n° 2 - CONTRAPEN-PR/200.X 

ELLEÇLEME VE DEPOLAMA 

Endüstriyel ürün. Ürünün güvenlik bilgi formunda gösterilen güvenlik önlemlerinin 
CONTRAPEN-PR / 200.X'e uygulanması tavsiye edilir. Uzun süreli saklama süreleri 
sırasında, ürünün yüzeyinde yağlı bir tabaka görünebilir. Ürün hafifçe çalkalanarak 
homojenlik kolaylıkla geri kazanılır. 40 C'yi geçmeyen sıcaklıklarda kapları sıkıca kapalı 
tutun. Bu gereksinimleri takiben ürünün raf ömrü 1 yıldır. 

Zaman geçtikçe ve yüksek sıcaklıklarda üst kısımda yağ ayrışması görünebilir, ancak 
ürün karıştırılarak mükemmel şekilde iyileşir. Bu nedenle kullanmadan önce kabı 
sallamanızı tavsiye ederiz. 
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