
 

 

    

 

 

 

        

 
 

 

 خواص فیزیکی و شیمیایی

 هایع                  حالت فیشیىی
 سفیذ شیزی                                رًگ

 32      درصذ هَاد فعال        
 تَ                                     تی تَ

 سیستن تعیلك وٌٌذُ       غیز یًَی
 kg/L 1     داًسیتِ                     
 آب       رلیك وٌٌذُ              

o درٍیسىَسیتِ 
c 25       mm 

2
/s 5000-200 

pH                             5/7-5/6  

 روش استفاده

آًتی فَم ّا ٍ دیفَهزّا تا تَجِ تِ  ّوِهیشاى هصزف تزای 

تزای اًتخاب دلیقك ٍ   .، هتغیز استوارتزد ٍ شزایط هَجَد

 .ضقزٍری اسقت  ارسیاتی عولىزد آًتی فَم  ،تْیٌِ هحصَل

تقا ًسقثت    ذیق تا سیلیىًَی ، ضذ وفٌِیتْ یتْزُ ٍر یتزا

 َىیاهَلس اسساعت  24اس  شیشَد. اگز ت كیرل آبهٌاسة 

ُ تِ ّن سدُ لثل اس استفاد تْتز است  ؛گذرد ُ هیشذ كیرل

در  .شقَد  آغاس هقی   ppm5 دٍسّای هعوَل تشریك اس  .شَد

تقز رٍی   شیتا آسهقا  ذیتا  هٌاسة كیّز صَرت، غلظت دل

   .تذست آیذوف ضذ

 

 

 

 

 
 

 ایمنیاطالعات 

 وسةتزای . استایي هحصَل تی خطز ٍ غیز سوی 

 تِ ستیس طیتْذاشت ٍ هح ،یوٌیا تیشتز در هَرد اطالعات

 هزاجعِ شَد.  (MSDS ) ادُتزگِ دادُ ایوٌی ه
 

 بسته بندی

 ویلَگزهی  200ٍ  60، 20 ّای ایي هحصَل در تستِ تٌذی      

 شَد. عزضِ هی

 نگه داری و حمل و نقل

o تیي یدر دهاّاهحصَل فَق تایذ 
C 35-5  در ظزٍف در

تایذ  ،شَد. تِ عٌَاى هادُ ای هثتٌی تز آبتستِ ًگْذاری 

 در صَرتایي هحصَل  اس اًجواد هحصَل جلَگیزی شَد.

 .وارآیی خَد را اس دست هیذّذ ،یخ سدگی

 

 

 

 

 

 

  

 

 سیلیکونیآنتی فوم 
Silicon Antifoam 
 

 رانیا ییایمیش عیوهشکده توسعه صناپژ   

جْاد  یشْذا یماتیهجتوع تحم ،یجْاد داًشگاّ یشْذا اتاىیالثزس،  خ یپارن علن ٍ فٌاٍر یخزٍج ي،یلشٍ اتَتاى 10 لَهتزیو وزج،  

 یداًشگاّ

  (09127203466) رضاخاًی هٌْذس آلای  وارشٌاس فٌی:                    026-34764060 :دٍرًگار                    026-34764050 :تلفي 

    31375-1575 وزج  :یپست صٌذٍق          info@.irdci.com :لیویآدرس ا      www.irdci.ac.ir :تیرس سادآ   

 

ای اس وارتزدّای  % هَاد فعال است ٍ دارای خَاص ضذوفی تاال در طیف گستزد32ُغیز یًَی حاٍی ایي هحصَل، یه آًتی فَم 

در . صٌعتی هی تاشذ.آًتی فَم سیلیىًَی یه گشیٌِ هٌاسة تزای پاییي آٍردى وف ٍ پایذار ساسی وف در دهاّای پاییي است

تزخی اس وارتزدّای ایي ضذ وف در صٌایع ًفت ٍگاس، تصفیِ   دّذ.هَثز تَدُ ٍ تِ سزعت وف را واّش هی pH طیف ٍسیعی اس 

 آب ٍ پساب ٍ فزآیٌذ ّای شیویایی هی تاشذ.

http://www.irdci.ac.ir/
mailto:info@.irdci.com

