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ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
ЮНИ 2014
Отменя и замества всички предишни издания

БАЛКИД 660 С – 80 МТ
Високомаслена въздушно съхнеща алкидна смола,
модифицирана с растително масло - соево или слънчогледово
масло
Доставна форма:

80%-ен разтвор в минерален терпентин

Употреба:

За производство на декоративни въздушно-съхнещи гланцови и
матови алкидни бои с ниско съдържание на летливи органични
разтворители.

Класификация:

Съответства на изискванията на европейското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОКАЗАТЕЛИ

НОРМИ

Външен вид:
(визуално)

Хомогенна вискозна течност

Цвят по скалата на Гарднер на
50%-ен разтвор в минерален терпентин:
(БДС ISO 4630)

max.6

Съдържание на нелетливи вещества,
125°С/1h:
(БДС EN ISO 3251)

801 %

Вискозитет по Брукфийлд при 23°С:
(ISO 2555)

3000-5000 mPa.s

Киселинно число на 100% смола:
(БДС EN ISO 3682)

Max.12 mgKOH/g

ДРУГИ ДАННИ
ХАРАКТЕРИСТИКА
Маслено съдържание:

66 %
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0,98 g/cm3

Плътност при 20°С:
(БДС ISO 2811-1)
Пламна температура в затворен тигел:
(БДС ISO 2719)

41°С

Разтворимост:

Разтворим в минерален терпентин и ксилен; ограничено разтворим в
бутанол.

Приложение:

Балкид 660 С-80МТ е нисковискозна смола и се използва в
производството на въздушно-съхнещи бои за вътрешно и външно
боядисване. Получените покрития са с много добра съхнеща способност,
висока твърдост, светлоустойчивост и атмосфероустойчивост.
Балкид 660 С–80 МТ може да бъде комбинирана с други високомаслени
въздушно-съхнещи алкидни смоли.
Препоръчително сикативиране е: 0,06-0,08% Со; 0,20-0,30% Са;
0,30 -0,45 % Zr, изчислено спрямо 100%-на смола.

Опаковка:

В метални варели; пластмасови контейнери; цистерни от неръждаема
стомана

Съхранение:

Съхранява се в добре затворени опаковки, в закрити сухи и добре
проветрени складове, защитени от директна слънчева светлина, при
температури не по-високи от 30°С.
Гаранционен срок на съхранение- 12 месеца от датата на производство.

Хигиена, безопасна
работа и екология:

В съответствие с Информационния лист за безопасност (MSDS).

Настоящето техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се
съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на
продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че
настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

Русе 7000, бул.”Трети март” 21, тел. 082 / 886 340; факс 082 / 886 340
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