
Informace o produktu

Antifoam S 109
Protipěnivostní aditivum pro vodou mísitelné obráběcí kapaliny

Charakteristika
Castrol Antifoam S 109 je protipěnivostní aditivum na bázi siloxanů (neobsahuje silikonový olej), které nereaguje s
barevným nátěrem systému. Může být použito pro velké centrální systémy i jednotkové stroje.

Použití
Castrol Antifoam S 109 je odpěňovací prostředek pro vodou mísitelné obráběcí kapaliny, kde dochází vlivem víření k
tvorbě nepřijatelného množství pěny.
 

Technické parametry

Název Metoda Jednotky Antifoam S 109

Vzhled vizuální - jantarová kapalina

Hustota při 15 °C - kg/m³ 1020 - 1060

pH (5%) DIN 51 361 - 7,8 - 8,2

Doporučená koncentrace
Castrol Antifoam S 109 by měl být používán pouze po konzultaci se zástupcem společnosti Castrol.
Doporučená  koncentrace se pohybuje mezi 0,003 - 0,03 % v závislosti na množství pěny.

Skladování
 
Aby se zabránilo znehodnocení produktu, udržujte kontejner / sud s produktem vždy pečlivě uzavřený. Chraňte
předmrazem a průnikem vody. Skladujte na chladném a suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření,
přednostněv místnosti. Více informací naleznete v bezpečnostním listě.
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V tomto technickém listu jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu platné ke dni jeho vydání. Nicméně, některé
údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto technického listu. Tyto údaje popisují výrobek
pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán pouze výše uvedeným způsobem. Použití výrobku
jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto technickém listu uváděna. Údaje o použití
výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.
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