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 SP-MSG میکشوسیلیس طل

 افضودنی نفورناپزیش کننذه / افضایص دهنذه مقاومت

 : ضشح محصول
یه افضٍدًی چٌذ هٌظَسُ ٍ پیطشفتِ تتي  SP-MSG هیىشٍسیلیس طل

اسی، هی تاضذ وِ هَجة سٍاًی تاالی تتي ضذُ ٍ افضایص هماٍهت ّای فط

تي آتثٌذ، تاص طل هیىشٍسیلیس تشای ساخت وططی ٍ خوطی سا دس پی داسد.

 :فادُ هی ضَد. ایي هحصَل هتطىل اصدٍام ٍ تَاًوٌذ استًفَرًاپزیش، تا 

ٍاتشپشٍف )هَاد دافغ  واٌّذُ آب )پلیوشی( ، هیىشٍسیلیىا )پضٍالى( ، هَاد

 ٍ واتالیضٍس است. P.P.FIBERالیاف پلی پشٍپیلي  آب( ،

اص سٍاى ًىتِ : ٌّگام استفادُ اص ایي هحصَل ، ًیاصی تِ استفادُ ّوضهاى 

 تاضذ. وٌٌذُ یا فَق سٍاى وٌٌذُ تتي ًوی

 خواظ و اثشات :
  خوطی ، وططی ، سایطیافضایص هماٍهت فطاسی ، 

   پایذاسی تتيافضایص دٍام ٍ  

 افضایص واسایی تتي 

 افضایص لاتلیت پوپاط تتي 

 واّص ًسثت آب تِ سیواى 

 واّص خضش ٍ اًمثاض ًاضی اص خطه ضذى 

  ُواّص سیسه پذیذAAR ل اهىاى واّص هصشف سیواىتِ دلی 

 تتي دس تشاتش یَى ّای خَسًذُ ولش ٍ سَلفات واّص ًفَرپزیشی 

 جلَگیشی اص آب اًذاختگی ٍ جذاضذگی هصالح 

 حفظ سالهتی ٍ تْذاضت واسوٌاى ٍ هحیط صیست 

 سَْلت استفادُ دس همایسِ تا پَدس هیىشٍسیلیس 

 مواسد کاسبشد :

 ىساخت تتي ّای دس هؼشض سیىل رٍب ٍ یخثٌذا 

     ِساخت ساصُ ّای آتثٌذ ًظیش هخاصى ، سذ ، اسىلِ ، تصففیِ خاًفِ ، ضفثى

 ّای آتیاسی ، صّىطی ، واًال ّای تتٌی اًتمال آب ٍ ...

  ساصُ ّای ػظین ًظیش ػشضِ پل ّا ٍ پاسویٌگ ّای طثماتیساخت 

 ساخت تتي ًفَرًاپزیش ٍ تا دٍام 

  تِ تتي  شبَى ّای هخحولِ ضیویایی ی ی وِ احتوالهٌاطمساخت تتي دس

  ًظیش حاضیِ خلیج فاسس ٍجَد داسد ،

 ساخت تتي ّای هسلح تذٍى آسهاتَس حشاستی 

  5تا سیواى تیپ  2جایگضیي وشدى سیواى تیپ 

  ساخت تتيEXPOSE 

 مطخصات فیضیکی و ضیمیایی
 دٍغاب غلیظ )سیال ( حالت فیضیىی

 خاوستشی سًگ

gr/cmٍصى هخصَظ 
3 05/0 ±  40/1 

 حذٍد استاًذاسدووتش اص  یَى ولش

PH 1 ±  7 

 مقذاس مصشف :
دسصذ ٍصًی  8تا  4تیي  SP-MSG هیىشٍسیلیس طل هیضاى هصشف تْیٌِ

 تا تَجِ تِ ضشایط هختلف آب ٍ هصشف هیضاى دلیك.  سیواى هی تاضذ

ٍ سیواى هَسد استفادُ تا اًجام آصهایص ّای ، ًَع ضي ٍ هاسِ  ،َّایی 

 واسگاّی تذست هی آیذ. 

 

 ف :سوش مصش
 تشان دس ّن ٍ تچیٌگ دس ّن تَاى هی سا SP-MSGطل هیىشٍسیلیس 

  .ًوَد اضافِ تتي تِ هیىسش

 هحل ٍ تتي ساخت هحل هیاى صهاًی فاصلِ وِ هَاسدی دس است روش تِ الصم

 یه) ًواییذ اضافِ تتي تِ سا SP-MSG هشحلِ دٍ دس ، است صیاد سیضی تتي

 هیىسش تشان تِ سیضی تتي اص لثل دلیمِ 2 تؼذی لسوت ٍ تچیٌگ دس لسوت

 (.گشدد اضافِ

 استانذاسد:
 :داسد هطاتمت صیش ّایاستاًذاسد تا هحصَل ایي

 ASTM C1240-05 

 ASTM C494 TYPE F 

 ضشایط نگهذاسی:

 دسجِ ساًتیگشاد 30تا  10تِ دٍس اص تاتص ًَس خَسضیذ ٍ دس دهای 

 مذت نگهذاسی :
 تٌذی اٍلیِ یه سال دس تستِ

 :نوع بسته بنذی
  ویلَگشهی 25 سطل

 نکات ایمنی :
دس گفشدد.   استفادُ اص ػیٌه، دستىص ٍ لثاس واس دس صهاى اجفشا تَصفیِ هفی   

، چطن ٍ یا دّاى ، تالفاصلِ تا آب ففشاٍاى ضستطفَ دادُ ٍ دس    صَست تواس تا پَست

 . صَست لضٍم تِ پضضه هشاجؼِ ضَد
 

 


