
MIRECIDE - KW/600.X 

SU BAZLI BOYALAR ÜRETİM ÖZELLİKLERİ İÇİN BİYOSİT 

MIRECIDE-KW / 600.X, sulu ortamda stabilize edilmiş izotiyazolon bazlı, gram pozitif ve 

gram negatif bakterilere, mantarlara ve mayalara karşı oldukça etkili, boyalar, yapıştırıcılar ve 

her türlü su bazlı emülsiyon için koruyucu olarak kullanılan bir koruyucudur. Su bazlı 

boyalarda ve su bazlı emülsiyonlarda mikroorganizmaların neden olduğu koku, viskozite, pH 

değişimlerini de çok düşük dozlarda önler. 

Düşük% 0,1 dozajda ekolojik etiketli boyalarda koruyucu tedaviye uygundur. 

Yönetmelikler 

MIRECIDE-KW / 600.X'in aktif kimyasalı, bu amaçlar için Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 

Federal Düzenlemeler Yasası bölüm 175.105, 175.300, 175.320 ve 176.170 kapsamında 

lisanslanmıştır. Ayrıca BgvV'nin (Empfehlungs) XIV 2 f), XXXVI, B VII b), 12.a) ve 

XXXVI / 2, G b), 8.a) bölümlerinin Alman Tavsiyeleri tarafından da onaylanmıştır. 

KULLANIM TALİMATLARI VE ÖNERİLEN DOZLAR 

Her vakanın özel özelliklerine bağlı olarak, işlem görecek ürünün toplam miktarı üzerinden% 

0,05 ila 0,3 arasında değişen dozlar genellikle tavsiye edilir. MIRECIDE- KW / 600.X, üretim 

suyuna veya korunacak ürün içerisinde eşit bir dağılım elde etmenin mümkün olduğu bir anda 

ilave edilmelidir. Bununla birlikte, optimum dozu seçmek ve ayrıca tedavi edilecek ortamdaki 

iyi uyumluluğu doğrulamak için ilk endüstriyel üretimden önce laboratuvarda katkı maddesi 

ile denemeler yapılması önerilir. 

ÜRÜN VERİLERİ 

Görünüm: Şeffaf sıvı. 

Renk (Gardner) : 5 maximum. 

Yoğunluk (200C) : 1,02 - 1,07 gr/cc (ASTM-D/891-59.C) 

Viskozite (20 ° C): 100 cP'nin altında (Brookfield RVsp1, 100 rpm) 

(ASTM-D / 1084 Meth.B) 
pH (20°C) : 2 - 4 
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Kırılma indisi (20 °C): 1,33 - 1,37 (UNE 55015) 

Donma noktası -5°C'den az 

Kaynama noktası: Yaklaşık 98°C 

Parlama noktası: Kaynama noktası değerinden büyük. 

Çözünebilirlik Su ve glikollerde çözünür 

CMI/MI oranı 2,9 - 3,3 

VOC içermez 

MİKROBİYOLOJİK AKTİVİTE 

MIRECIDE-KW / 600.X'in farklı bakteri ve mantar türlerine (laboratuvardaki denemeler) 

karşı minimum inhibitör konsantrasyon verileri (m.i.c.) aşağıda gösterilmiştir. 

Mikroorganizma M.I.C. (ppm) 

Staphylococcus aureus 256 
Bacillus megaterium 256 

Citrobacter intermedium 171 

Enterobacter aerogenes 171 
Pseudomona aeruginosa 128 
Aspergillus niger 50 

Penicillium caseicollum 2,5 
Aureobasidium pullulans 5 

NİHAİ ÜRÜN ETİKETLEMESİ 

Bu katkı maddesi ile ilgili olarak, etiketleme ile ilgili yürürlükteki Direktiflere göre% 0,1'in 

altında işlem gören ürünler için tehlike etiketi gerekmemektedir. % 0,1'den% 4'ün altına kadar 

ürünler Xi sembolü ve ibaresi ile etiketlenmelidir: R43 (cilt ile temasında hassasiyet 

oluşturabilir). % 4 -% 5 Xi: R36 / 38-43 (R36 / 36, gözleri ve cildi tahriş eder). 

ELLEÇLEME VE DEPOLAMA 

Endüstriyel ürün. MIRECIDE-KW / 600.X'in, ürünün güvenlik bilgi formunda bulunan 

güvenli talimatlar altında kullanılması tavsiye edilir. 

Ürünün kimyası ile ilgili uyumsuz maddeler başlıca oksitleyici ve indirgeyici maddeler, 

merkaptanlar (tiyo alkoller) ve aminlerdir. MIRECIDE-KW / 600.X anyonik, katyonik ve 

iyonik olmayan yüzey aktif ve emülsiyon maddelerle evrensel uyumluluk sunsa da, 

laboratuvarda önceki uyumluluk testleri önerilir. MIRECIDE-KW / 600.X, -5 C'nin üzerinde 

ve 35 C'nin altındaki depolama sıcaklıklarında en az 1 yıl stabildir. Bu süre zarfında 

bulanıklık, pH değerinde düşüş veya hafif bir çökelme meydana gelebilir ancak ürünün 

aktivitesini etkilemez. 
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