
 

 
 

TECHNIKAI ADATLAP 
TECHNIKAI ADATLAP - MŰSZAKI ADATLAP 

 

 

 
MATERIAL Vegyipari Szövetkezet       1 
1239 Budapest, Ócsai út 10. 
Telefon: (1) 286-0363, (1) 286-0365 
Fax: (1) 286-0364 
Honlap: www.material.hu 
E-mail: info@material.hu 

v1712 

 

AKROPLASZT S 
AKRILÁT SŰRÍTŐ 

 
 

TERMÉK LEÍRÁSA   
 
Az AKROPLASZT S szabad karboxil csoportokat tartalmazó poliakrilát vizes diszperzió, mely 

megjelenését tekintve fehér, alacsony viszkozitású folyadék. 
 
 

KISZERELÉS   
 

- 120 kg-os műanyag hordó 
- 150 kg-os műanyag hordó 
- 1000 l-es PE konténer 

 
A végtermék és a gyártási folyamat idejére történő konzerválás a Vevő feladata. A termék, 

bontatlan csomagolásnak megfelelő edénykonzerváló szert tartalmaz.  
 
 

ALKALMAZÁSI TERÜLET   
 
Az AKROPLASZT S igen előnyösen használható különböző vizes rendszerek, mint pl. festékek, 

ragasztók sűrítésére. 
Nagyon hatásos pigmentek szuszpendáltatása során. Alkalmazható oldatok, sűrítésére is. 
 
 

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK   
 
Az AKROPLASZT S  sűrítőt semlegesítve, ill. lúgosítva a diszperzió oldatba megy át és 

viszkozitása fokozatosan emelkedik. A viszkozitás emelkedése visszafordíthatatlan folyamat, tehát 
ha a pH-t csökkentjük, az eredeti, alacsonyabb viszkozitást már nem kapjuk vissza. 

Az AKROPLASZT S típusú sűrítő előnye, hogy a gyártásra kerülő anyagokhoz adagolva 
folyékony állapotát megtartja, majd semlegesítéskor a viszkozitás emelkedése ellenére is az anyag 
homogén lesz. 

Alumínium, vas és réz sókkal nem összeférhető. Semlegesítéshez alkalmazható lúgok: pl. 
nátrium- vagy káliumhidroxid oldat, trietanolamin, de nagyon kedvező a 25%-os ammónia oldat is.  
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TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG   
 
Tárolás: +5 oC és +35 oC közötti hőmérsékleten, zárt edényzetben tárolható.  
Garanciális idő: az előírásnak megfelelő tárolás esetén 12 hónap. 
 
 

MŰSZAKI JELLEMZŐK   
 

Műszaki adatok  
Külső megjelenés fehér, enyhén viszkózus folyadék 
Szárazanyag tartalom 30±1 % 
pH 2 - 4 
Sűrűség 1,03-1,06 g/cm3 
Viszkozitás (Brookfield 20 oC 2/50) max. 100 mPas 

 
Amennyiben további felvilágosításra, műszaki információkra van szüksége, keresse 

szakembereinket a fenti elérhetőségeken. 
 
 

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK   
 
Az AKROPLASZT S előírás szerinti felhasználása és az alapvető higiéniai szabályok betartása 

mellett egészségkárosító hatása nincs. A hatályos vonatkozó rendelet szerint veszélyesként nem 
besorolt termék. 

 
További részletes információk a Biztonsági adatlapon olvashatók. 
 
A közölt információk legjobb tudásunkon, szakmai tapasztalatainkon alapulnak. Tekintettel arra, hogy a helyi körülményekre, a termékün-

kön kívül alkalmazott egyéb anyagokra ráhatásunk nincs, illetve ezek a körülmények és anyagok rendkívül változatosak lehetnek, előzetes próbák 
elvégzésével, feltétlenül ellenőrizze az alkalmazhatóságot a helyi viszonyok közt, győződjék meg a termék megfelelőségéről az alkalmazni kívánt 
technológiához, eljáráshoz. Az ismertető tartalmára vonatkozóan jogi felelősségvállalásra irányuló igényt elfogadni nem tudunk (ezalól kivételt 
képez a gyártó súlyos hanyagságára visszavezethető hiba). Jelen ismertető hatálytalanít minden korábban kiadott változatot. 
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