
  Natrosol™ 250 
Suda Çözünür Hidroksietilselüloz 

Natrosol 250 hidroksietilselüloz (HEC), çeşitli viskozitelerde çözeltiler üretmek için soğuk veya sıcak suda kolayca dağılan ve 

çözünen bir kırık beyaz toz serisidir. Kimyasal olarak, optimum bir özellik dengesi elde etmek için bir hidroksietil etere 

eterleştirilmiş kısa ila çok uzun zincir uzunluğundaki selülozdur. Natrosol 250, özellikle iyonlanmamış bir malzemenin istendiği 

uygulamalarda bir viskozite ve reoloji değiştirici, koruyucu kolloid, su tutma maddesi, stabilizatör ve süspanse edici madde 

olarak kullanılır. 

Türler ve Spesifikasyonlar 

Natrosol 250 türleri, çözelti viskozitesi, hidrasyon davranışı, biyostabilitesi ve partikül boyutunda farklılık gösterir: 

• "R" ve "D" türleri, partiküllerin hidrasyonunu geciktirmek için kullanılır. Bu işlem, toz suya eklendiğinde topaklanmayı 

önler. Aşağıda bu türlerin viskozite aralıkları belirtilmiştir. Bu aralıklar aşağıdakilere de uygulanır: 

B sınıfları (örneğin, Natrosol 250 HBR), bunlar biyolojik ve kimyasal bozunmaya karşı üstün direnç sunar, 

•  Tanımlarında bir "X" veya "W" taşıyan türler (ör. Natrosol 250 HXR ve Natrosol 250 HHW) daha ince bir partikül 

boyutuna sahiptir. 

• Bazı viskozite sınıflarında ayrıca çözünürlüğü geciktirilmemiş tür (Natrosol 250 L, G, H vb.) mevcuttur. 

Teknik ve ticari fizibilitelerine bağlı olarak, bireysel müşteri gereksinimlerini karşılayan özel sınıflar,  
talep üzerine ve satış ekibimizle görüştükten sonra sağlanabilir. 

Natrosol'ün 25°C'de viskozite spesifikasyonu, mPa-s (Yöntem N5-5) 

 

 
 
Natrosol hidroksietilselülozun diğer özellikleri 

 

Özellikler ve Kullanımlar 

Natrosol 250 hidroksietilselüloz, pseudoplastik bir akış davranışı sergileyen, berrak, pürüzsüz çözeltiler vermek için suda 

kolayca çözünen granüler bir tozdur. Nötr pH ve ortam sıcaklıklarında Natrosol R-sınıfları topak oluşturmadan dağılır ve kolay 

çözünme sağlar. Bu çözeltiler, yüksek konsantrasyonlarda çözünür tuzlardan etkilenmez. Viskozite, hafif asitler ve alkalilerden 

çok az etkilenir. İyonlaşmamış özelliği nedeniyle Natrosol, emülsiyon polimerleri, doğal ve sentetik zamklar, emülgatörler, 

köpük gidericiler gibi diğer malzemelerle geniş bir uyumluluğa sahiptir. 
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- - - - HHBR 3.400 - 5.500 - - 4 30 
- HHX HHW HHR - 3.400 - 5.000 - - 4 30 

- HHXR HHWD - - 3.400 - 5000 - - 4 30 

- - - - H4BR 2.600 - 3.300 - - 3 30 

H HX - HR HBR 1.500-2.600 - - 3 30 
- HXR - - - 1.500-2.500 - - 3 30 

- HBXR - - - 1.500-2.500 - - 3 30 

- - - - MHBR 1.000- 1.500 - - 3 30 

M MX - MR MBR - 4.500 - 6.500 - 4 60 

- - - KR - - 1.500-2.500 - 3 30 

G GXR - GR - - 250 - 450 - 2 60 

L _ - LR - - - 100-180 1 30 
 

  Yöntem 

Nem içeriği (paketlendiği şekilde), % 5 maks. N5-1 

Bir çözeltinin pH'ı 6,0-8,5 N5-6e 
Partükül boyutu dağılımı:   

- 425 mikrometrede tutulan düzenli öğütme, (ASTM no. 40),% 10 maks. N5-13 

- 250 mikrometrede tutulan X-öğütme, (ASTM no. 60),% 0.5 maks. N5-13 
- 177 mikrometrede tutulan W-öğütme, (ASTM no. 80),% 0.5 maks. N5-13 
 



Natrosol 250, her tür su bazlı boya ve yüzey kaplamasında, yapıştırıcılarda ve diğer çeşitli sulu endüstriyel ürünlerde yüksek 

verimli iyonlaşmamış koyulaştırıcı, su tutma yardımcısı ve reoloji değiştirici olarak kullanılır. Normal Natrosol 250, bu sistemlere 

mükemmel akış özellikleri kazandırır. 

Natrosol B, mikrobiyal büyümeyi artıran koşullar altında kullanıldığında üstün depolama stabilitesi gibi ek bir özellik sunar. 

Koruyucu bir kolloid ve stabilizatör olarak Natrosol, birçok vinil polimerin emülsiyon ve süspansiyon polimerizasyonunda 

olağanüstü performans gösterir. Benzersiz özellik bileşimi, pigment dispersiyonlarında ve fayans yapıştırıcılarında kullanıldığını 

ifade eder. 

Diş macununda, Natrosol'ün zayıf çözücü çözünürlüğü ve uyumluluğu tutarlılığa katkıda bulunur, dağıtılabilirliği ve bağlama 

gücü, kozmetik ve farmasötik endüstrisi tarafından büyük ölçüde kullanılır. 

Mevzuat Durumu 

Natrosol, metal, kağıt veya karton eşyaların gıda ile temas eden yüzeylerinde kullanılan yapıştırıcılarda, reçineli ve polimerik 

kaplamalarda ve Federal Yönetmelikler Kanunu, Başlık 21, Bölüm 175.105, 175.300, 176.180, 177.1210 ve 182.99'da belirtilen 

gıda ambalajlarında kullanılması amaçlanan diğer uygun maddeler kullanım için ABD Gıda ve İlaç İdaresinin gerekliliklerine 

uygundur.  

Natrosol Pharm sınıfları, Avrupa Farmakopesi ve USP / NF tarafından belirlenen hidroksietilselüloz spesifikasyonlarını karşılar. 

Bu sınıflar Ürün Veri Sayfası 33.018'de belirtilmiştir. 

Ambalajlama ve Muhafaza 

Natrosol, Zwijndrecht, Hollanda'dan ve Avrupa'da elverişli bir şekilde bulunan depolardan her biri 40 torbalık (1000 kg) paletler 

halinde tedarik edilen, net 25 kg'lık çok katlı kağıt torbalarda paketlenmiştir. 

Natrosol bozulmayan bir tozdur. Ürünün ilk giren ilk çıkar esasına göre dönüşümlü olarak kullanılması tavsiye edilir. Ürün kuru 

ve temiz koşullarda orijinal ambalajında ve ısıdan uzakta muhafaza edilmelidir. Ürün higroskopiktir. Ambalaj, nem girişini 

önleyecek şekilde seçilir, ancak paketlenmiş ürünün su içeriği kuru şekilde muhafaza edilmezse artabilir. 

Ürün Güvenliği 

Bu ürünü kullanmadan önce Güvenlik Veri Sayfasını (SDS) okuyun ve anlayın. 

Toksik maddeler bilgileri 

CAS Numarası: 9004-62-0 

CAS Adı: Selüloz, 2-hidroksietil eter 


