
MIRECIDE-MIT/23 

BOYALARIN, EMÜLSİYONLARIN VE RENKLENDİRMENİN KORUNMASI İÇİN 

BİYOSİT 

ÖZELLİKLER 

MIRECIDE-MIT / 23, sulu ortamda izotiyazolon türevlerinin bir karışımına dayanan bir 

biyosit ürünüdür. Boyaların ve kaplamaların mikrobiyolojik büyüme etkisiyle bozulmasını 

önlemek için oldukça etkili bir antimikrobiyal ajandır. MIRECIDE-MIT / 23, gram pozitif ve 

gram negatif bakteri ve mantarlara karşı etkinlik gösterir ve boya, yapıştırıcı ve her türlü su 

bazlı emülsiyonlarda koruyucu olarak kullanılır. Su bazlı boyalarda ve su bazlı 

emülsiyonlarda mikroorganizmaların neden olduğu koku, viskozite, pH değişimlerini de çok 

düşük dozlarda önler. 

KULLANIM TALİMATLARI VE ÖNERİLEN DOZLAR 

MIRECIDE-MIT / 23, olduğu gibi doğrudan eklenmeli veya daha önce üretim suyuna 

seyreltilerek veya korunacak ürün içinde eşit bir dağılım elde etmenin mümkün olduğu bir 

anda eklenmelidir. Her vakanın özel özelliklerine bağlı olarak, genellikle tedavi edilecek 

ürünün toplam miktarının% 0,2 ila% 0,4'ü arasında değişen dozlar önerilir. Bununla birlikte, 

ürünün ortama iyi uyumluluğunu sağlamak ve kullanılacak en uygun dozları ayarlamak için 

önceki laboratuvar testlerinin yapılması tavsiye edilir. 

ÜRÜN VERİLERİ 

Görünüm: Şeffaf sıvı. 
Renk : Sarımsı. 

Yoğunluk (200C) : 1,02 - 1,04 gr/cc (ASTM-D/891-59.C) 
Viskozite (20 ° C): 200 cP'nin altında (Brookfield RVspl, 50 rpm) 

(ASTM-D / 1084Meth.B) 

Kırılma indisi (20 ° C): 1,346 - 1,351 (UNE 55015) 
pH (20°C) : 
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Kaynama noktası: Yaklaşık 100°C. 

VOC (mg/kg) : Uçucu organik bileşikler içermez. 



 

Sayfa 2 MIRECIDE-MIT/23 

MİKROBİYOLOJİK AKTİVİTE 

MIRECIDE-MIT / 23'ün farklı standart mikroorganizma suşlarına (laboratuvar denemeleri) 

karşı minimum inhibitör konsantrasyonları (m.i.c.) gösterilmiştir. 

Mikroorganizma C.M.I. (ppm) 

Staphyloccocus aureus 512 
Bacillus megaterium 171 

Citrobacter intermedium 256 

Enterobacter aerogenes 512 

Pseudomona aeruginosa 512 

Aspergillus niger 256/341 

Penicillium caseicollum 256/341 

Aureobasidium pululans 256 

ELLEÇLEME VE DEPOLAMA 

Endüstriyel ürün. MIRECIDE-MIT / 23, ürünün güvenlik bilgi formunda yer alan tavsiyeler 

kapsamında kullanılmalıdır. 

Saklama sırasında, kapları doğrudan güneş ışığından ve ısı kaynaklarından uzakta sıkıca 

kapalı tutun. MIRECIDE-MIT / 23, 5 ° C'nin üzerindeki ve 40 ° C'nin altındaki depolama 

sıcaklıklarında en az 12 ay stabildir. 

Bu Bültende yer alan bilgiler, garanti veya sorumluluk esas alınamaz. Rev. 20140221 


