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BD-Pb-32  
 سربکن اکتوئات خشک

  اتئاتیل هگزانو-2 سرب

  :محصول شرح

BD-Pb-32 شود، محسوب میکردن در دماي کمخشک  جهت ویژهبهکن کمکی ترین خشکمهم، حجمیکن خشکیا اصطالحا کمکی  کنخشک.    
 

  :مزایاها و ویژگی

 هواخشک هايسامانهدر  حجمیکن خشک 

  :هاکاربرد

BD-Pb-32 رود یبه کار م میکبالت و کلس يکن هاعموما به همراه خشکو خشک هوا يهادر سامانه، حجمیکن اصطالحا خشک ای یکمک کنخشک.  

 :مشخصات فنی
 

  C°25فیزیکی در حالت مایع در دماي  هايویژگی              
  .شودمیگیري اندازه تخلیهقبل از و براي هر بچ محصول  کنترل کیفیت آزمایشگاه دراین اطالعات                      

هاویژگی واحد مقدار روش آزمون  

فام زرد ،شفاف مایع --- ظاهري شکل ---   

 نوع فلز --- سرب ---

ASTM D2374 5/0±32  wt% درصد فلز  

 نوع اسید --- اکتوئیک ---

ASTM D1259 75-69  wt% درصد جامد 

ASTM D1544 <5 Gardner رنگ 

ASTM D562 2200 -1200  mPa.s (cP) کربس - گرانروي  )°C 20( 

ASTM D1475 2741/1  g/cm
 )C 23°(  چگالی 3

  :محیطیو محافظت زیست ایمنی محصول

  .است در داده برگ ایمنی در دسترس، اطالعات ایمنی محصول نیازدر صورت . رعایت گردد هاکنخشک در بکارگیري متداولشرایط نگهداري 

  .فوالديهاي در بشکه) خالص(م کیلوگر 250 :بنديبسته

محصول را در اولین فرصت پس از باز کردن درب ظرف مصرف . نگهداري نمایید C50°محصول را در معرض هوازدگی قرار نداده و در در دماي کمتر از  :انبارداري

  .نمایید
 

دانش ما ارائه شده؛ مشروط بر اینکه محصول تحت شرایط معمول و در بازه زمانی معین در طول عمر مفید به درستی نگهداري و استفاده بر اساس آخرین  ،محصوالت شرکت بنیان کاال شیمی کاربرد بارهدر در این برگه موجود هايپیشنهاداطالعات و  :رفع مسئولیت

شود؛ ضمناً مسئولیت پیگرد قانونی هاي مطروحه در این برگه، به هیچ وجه به منزله ضمانت در قبال شرایط مصرف این محصول و سازگاري با سایر مواد، تلقی نمیهاي ذاتی مواد، ساختار شیمیایی و شرایط واقعی محیط، اطالعات و توصیهدر عمل، به علت تفاوت. گردد

شود که همواره به به کاربران اکیداً توصیه می. شودش خرید بر اساس مقررات و قراردادهاي جاري فروش و تحویل این شرکت دریافت میسفار. شرایطی حقوق مالکیت اشخاص ثالث باید مالحظه شودتحت هر . گردددر این حوزه نیز از شرکت بنیان کاال شیمی سلب می

  .فروش نیز قابل تهیه است تماس با تیمهمچنین این اطالعات از طریق مراجعه کنند؛  www.bonyankala.comبه نشانی  ما آخرین ویرایش معتبر داده برگ فنی محصول در تارنماي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


