ALSAN 070
Karta produktowa : WPLFR106
wydanie nr WPLFR106.a.PL.01-2017
anuluje i zastępuje : 01-2014

Opis produktu :
ALSAN 070 jest aktywatorem w postaci proszku
do systemowych żywic PMMA ALSAN.
(Utwardzacz).

Zastosowanie
ALSAN 070 jest głównym składnikiem systemu
ALSAN PMMA służącym, jako utwardzacz
(katalizator) do żywic na bazie PMMA. Bazą
katalizatora jest nadtlenek dibenzoilu.
Właściwości
 idealnie dopasowana ilość w opakowaniu,
praktyczne opakowanie
 zapewnia szybki, kontrolowany czas reakcji
żywic systemu ALSAN PMMA
Temperatura obróbki
NIE WYSTAWIAĆ NA BEZPOŚREDNIE
DZIAŁANIE PROMIENI SŁONECZNYCH, ORAZ
NIE POZOSTAWIAĆ W MIEJSCU NARAŻONYM
NA WYSOKIE TEMPERATURY.,
Katalizator ALSAN 070 jest dodawany do żywic
systemu ALSAN PMMA które mają indywidualne
temperatury zastosowania.

Mieszanie
Odpowiednią ilość katalizatora dosypać do żywicy i
wolno obrotowym mieszadłem mieszać min. 2 minut,
nie pozostając grudek w masie. Przy temperaturach
< 10 °C czas mieszania zwiększa się do min.4
minut. Samego produktu - ALSAN 070 - nie należy
wstrząsać; mogą powstać lotne opary proszku które
mogą działać szkodliwie na układ oddechowy.

Zużycie katalizatora
Dokładne ilości dodawanego katalizatora należy
sprawdzić w kartach produktowych żywic PMMA
ALSAN stosowanych w danym przypadku.

Dane techniczne
Gęstość: 1,23 g/cm³
Gęstość nasypowa 0,65 g/cm³
Kolor
Biały, sypki proszek
Dodatki do systemu
Żywice ALSAN PMMA
Opakowania
100 g saszetki
5 kg karton
Przechowywanie
Magazynowanie: 6 miesięcy w oryginalnych,
fabrycznie zamkniętych opakowaniach,
pomieszczenia zacienione w temperaturze od +0 ºC
do +25 ºC. Przechowywać z dala od wszelkich
źródeł ciepła. Chronić przed bezpośrednim
nasłonecznieniem. W skutek działania ciepła i
promienii słonecznych może dojść do samozapłonu.
W skutek działania wyższych temperatur, może
nastąpić zbrylenie produktu, skutkiem czego produkt
staje się niezdatny do użycia.
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ALSAN 070
Uwagi
Produkt łatwopalny. Pełne i puste puszki należy
przechowywać min. 10 m z dala od źródeł ognia i
ciepła. Zawiera izocyjaniany. W trakcie pracy z
produktem unikać palenia tytoniu, jedzenia oraz
picia. Unikać wdychania oparów i kontaktu produktu
ze skórą. W przypadku połknięcia nie wywoływać
wymiotów, natychmiast skontaktować się z
lekarzem i pokazać opakowanie produktu. Używać
wyłącznie w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach.

Producent
SOPREMA SAS
14, rue de Saint-Nazaire
67025 Strasbourg
Istotne wskazówki
Parametry wskazane w karcie produktowej w
poszczególnych krajach mogą się różnić.

Certyfikaty
Zakład produkcyjny posiada certyfikat na system
zarzadzania jakością: BS EN ISO 9001:2008
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