
 

 

    

 

 

 

        

 

 خواص فیزیکی و شیمیایی

 هایع      حالت فیشیکی            
 سرد کن رًگ                                 رًگ

 تی تَ                                    تَ 
 kg/L 9/0داًسیتِ                           

 mg/Kg000    ًاخالصی ّای هحلَل     
  W 1/0%                       اسیذیتِ

  C  %W1/0° 100@                            فزاریت

 روش استفاده

آًتی فَم ّا ٍ دیفَهزّا تا تَجِ تِ  ّوِهیشاى هصزف تزای 

تزای اًتخاب دلیك ٍ . ، هتغیز استکارتزد ٍ شزایط هَجَد

 ی است.رضزٍتْیٌِ هحصَل ارسیاتی عولکزد آًتی فَم 

  .شَد آغاس هی ppm0 همذار هعوَل تشریك اس 

 ایمنیاطالعات 

 اطالعات کسةتزای . استایي هحصَل تی خطز ٍ غیز سوی 

تزگِ دادُ  تِ ستیس طیتْذاشت ٍ هح ،یوٌیا تیشتز در هَرد

 هزاجعِ شَد.  (MSDS ) ادُایوٌی ه

 بسته بندی

 کیلَگزهی  200ٍ  00، 20 ّای ایي هحصَل در تستِ تٌذی      

 .شَد عزضِ هی

 

 

 

 

 

 

 نگه داری و حمل و نقل

o زیس یدر دهاّا آًتی فَم
C7-0 سفت شذى  تِ زٍع ش 

را در پی داشتِ  رسَب جادیهوکي است ا ٍ خَاّذ کزد

 . ایياست  یاتیاتاق لاتل تاس یهحصَل در دها يیا تاشذ.

کزدُ ٍ در صَرت ًگِ داری اتاق  یهحصَل را در دها

oیدها درهشاّذُ رسَب، هحصَل را 
C 21 (70  ِدرج

در تا ّوشى  حی. اگز تِ طَر صحتِ ّن تشًیذ( تیفارًْا

در هحصَل  اًجواد تاعث اختالل ؛شَد یاتیتاس اتاق یدها

 ٌیذ؛ک یزیجلَگدر هحصَل  يییپا دهایایجاد اس  .خَاّذ شذً

 جادیٍ هشکالت پوپاصایافتِ  شیافشا تِیسکَسیٍ زایس

تاالتز اس  یدر دها هاُ 13حذاکثز آى  یشَد. هذت هاًذگار یه

oیا تیدرجِ فارًْا -22اًجواد )
C 30-) .در هجاٍرت  است

لزار هحصَالت للیایی ٍ هَاد اکسیذ کٌٌذُ لَی هاًٌذ کلز 

 ًگیزد.

 

 

 

 

 

 

 آنتی فوم پایه روغنی
Anti Foam(Oil base)  

 
 ایي هحصَل یک  .گیزدهی تصفیِ پساب ّا، صٌایع کاغذ ساسی ٍ صٌایع فزآیٌذی هَرد استفادُ لزار آًتی فَم پایِ رٍغٌی در

را فزاّن  تْثَد پایذاری کف در دهاّای پاییي ٍ تاسیاتی تْتز اس حالت اًجواد است کِ پکیج تثثیت کٌٌذُ تزای کاّش ًمطِ اتزی

 ٍ تِ سزعت کف را کاّش هی دّذ.تَدُ هَثز  pH در طیف ٍسیعی اس ّن چٌیي . کٌذهی



 


