TEKNISKT DATABLAD
Acticide B20
BIOCID

Koncentrerad biocid, baserad på 1,2-benzisothiazol-3-one
(BIT), med ett brett spektrum av aktivitet mot olika typer
av bakterier, mögel och jäst.

Fördelar

Speciellt rekommenderad för system där det använda
skärvätskekoncentratet är fritt från bor.

•
•
•
•

Fungicideffekt
Brett aktivitetsområde
Förbättrar bioresistensen hos behandlade
emulsioner
Snabb effekt

Applikationer
Produkten är särskilt lämplig för konservering av
vattenblandbara produkter, t.ex.
metallbearbetningsvätskor. Används vid stöddosering
eller för konservering i samband med t.ex.
semesterstopp.

Hälsa, Säkerhet och Hantering

Lagras och hanteras vid +5…+40°C. Lagras i torr miljö
och skyddas från extrema temperaturer.

Läs säkerhetsdatabladet (Safety Data Sheet, SDS)
rörande information om förvaring, säker hantering och
avfallshantering. Förutsättningarna eller metoderna för
hantering, förvaring, användning och avfallshantering av
varan ligger utanför vår rimliga kontroll – vi påtar oss inget
ansvar för produktens prestanda eller eventuell
personskada eller skada som uppstår ur eller i samband
med dessa förhållanden.

Kan tillsättas när som helst, men så tidigt som möjligt för
att ge skydd under hela produktionsprocessen.

Typiska egenskaper

Rekommendationer för användning

För konservering tillsätts produkten 24 produktionstimmar
före planerat stopp.

EGENSKAPER

Effektiv omrörning rekommenderas för att erhålla jämn
spridning.

Form

Dosering: 0,10 - 0,15%.

Densitet

Doseringsnivån är beroende på vilken typ av produkt som
skall skyddas och de miljömässiga förhållanden som den
utsätts för. En analys av vätskan skall alltid utföras innan
behandling påbörjas.
Rådfråga din Quaker Houghton-representant för
ytterligare information.

TYPISKT VÄRDE

ENHET

Vätska

[-]

1140

kg/m3@20°C

Färg

Gul/brun

[-]

pH

11-12,5

@ 20°C

Kokpunkt

100

°C

Flampunkt

150

°C

All rimlig noggrannhet har vidtagits för att garantera att denna skrift är korrekt vid publiceringstillfället. Sådan information kan påverkas av
ändringar efter dess utgivning. Detta tekniska datablad ska endast användas för denna vara. Före varje användning, läs säkerhetsdatabladet
(SDS) avseende farliga risker och produktanvändning. All ansvarsskyldighet och alla uttryckliga eller underförstådda garantier exkluderas härmed,
vad gäller varans prestanda, riktigheten i dessa uppgifter, inklusive varje garanti för avsättningsmöjlighet eller duglighet för något ändamål.
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