
Karta Techniczna produktu
Emulsja Silikonowa typ 35-65

Opis produktu:
Emulsja silikonowa typ 35-65 jest niejonową wodną
emulsją  oleju  polimetylosilikonowego  o  stężeniu
od  35%  do  65%.  Może  być  stosowana  w  wielu
gałęziach przemysłu.

Zalety:
• Doskonała odporność na podgrzewanie: nie

ulega rozkładowi pod wpływem temperatury.
• Obojętność chemiczna.
• Dobre własności hydrofobowe.
• Całkowita  niemierzalność  z  niektórymi

substancjami organicznymi.
• Dobre własności smarne.
• Ożywienie kolorów (przemysł tekstylny).

Sposób użycia:
Rozcieńczać  wodą  destylowaną  lub
demineralizowaną  w  dowolnym  stosunku,  do
uzyskania  oczekiwanego  stężenia.  Nanosić
pędzlem lub przy użyciu spryskiwacza.

Pakowanie:
• opakowanie 1 l, 5l, 10l, 20l

Obszary stosowania:
• Jako  środek  oddzielający  w  przetwórstwie

gumy i tworzyw sztucznych, odlewnictwie.
• Do  stabilizowania  wyrobów  z  włókien

syntetycznych.
• Jako  dodatek do środków polerujących  do

mebli.
• Jako hydrofobowy oddzielacz przy szkleniu

przemysłowym.
• Jako  lubrykant,  środek  ożywiający  kolor,

środek  przeciw  kropelkowaniu  farby
w drukarniach.

• Jako dodatek do past,  politur w przemyśle
chemii gospodarczej, samochodowym itp.

Wybrane właściwości:
• Postać: jednolity, mlecznobiały płyn
• Gęstość: 1 g/cm3

• Zawartość części stałych - 35%-65%
• Lepkość oleju bazowego cSt - 350
• pH: - 4,0 – 9,0.
• Typ emulgatora- niejonowy

Wskazówki dla użytkownika:
Emulsje  silikonową  typ  65  należy  przechowywać  w  szczelnie  zamkniętych  opakowaniach  
w  temperaturze  do  +35°C.  Chronić  przed  mrozem.  Przechowywany  w  odpowiednich  warunkach  produkt
zachowuje przydatność do użycia przez 12 miesięcy od daty produkcji. 

Ostrzeżenie
Produkt  jest  przeznaczony  wyłącznie  do użytku  przemysłowego.  Informacje  zawarte  w karcie  przedstawiają  aktualny  stan
wiedzy i doświadczeń  i podane są w dobrej wierze. Podane informacje nie mogą być stosowane w zastępstwie niezbędnych
testów, które jako jedyne mogą zapewnić użytkownika, że produkt niniejszy jest odpowiedni dla jego celów. Odpowiedzialność
za stosowanie się do obowiązujących przepisów prawnych  spoczywa  na użytkowniku. Prosimy aby użytkownik sprawdził czy
jest w posiadaniu najnowszej wersji Karty Charakterystyki. Firma Techplast udziela wszelkich dodatkowych  informacji.
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