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SQ 4010
EMULSÃO ANTIESPUMANTE
APRESENTAÇÃO
A emulsão antiespumante SQ 4010, à base de silicone, apresenta resistência a meios alcalinos e
ácidos, mantendo bom desempenho. Além de eficiente ação na quebra, retarda a formação de nova
espuma, sendo quimicamente inerte a grande maioria dos líquidos formadores de espuma.
CARACTERÍSTICAS
Peso especifico a 25 ºC
Materiais ativos
Emulsificantes
USOS

•
•
•
•

0,98 - 1,00
mínimo 10%
não iônicos

Auxiliares têxteis, processos de tingimento, tratamento de couros, águas e resíduos industriais.
Industria de tintas e vernizes, tintas gráficas, papel e celulose, etc.
Lubrificantes de refrigeração, óleos de corte.
Fabricação de adesivos, detergentes, polidores e defensivos agrícolas.

MODO DE EMPREGO
Recomenda-se pré-diluir o SQ 4010 em 2 a 10 partes de água ou do próprio meio espumante
antes de ser adicionado. A dosagem varia dependendo da aplicação, do meio espumante e equipamentos,
e deverá ser estabelecida experimentalmente em cada caso.
TOXICIDADE
• Contato com a pele : não sensibilizante, nem irritante, com nula ou baixíssima toxicidade.
• Contato com os olhos: eventualmente poderá causar leve e passageira irritação na conjuntiva,
dependendo da pessoa. Nesse caso, os olhos devem ser lavados com água em abundância.
ARMAZENAMENTO/VIDA ÚTIL
O SQ 4010 pode tornar-se espesso durante o período de armazenagem, isto contudo, sem perder
suas propriedades, pois pode ser revertido à consistência original por agitação comum. Armazenado
adequadamente em lugar fresco, livre de variações de bruscas temperatura e na embalagem original, a
vida útil é de 6 meses.
EMBALAGEM
O antiespumante SQ 4010, é fornecido em embalagens de 20 kg, 50 kg e 200 kg.
OBSERVAÇÕES
As instruções e dados contidos neste boletim, são consideradas verdadeiras e representam ser a
orientação de uso do produto, não devendo ser interpretadas como indução para infringir qualquer patente
ou legislação. Cada usuário deve efetuar os seus próprios testes para determinar o desempenho do
produto em suas condições especificas. Nossa responsabilidade limita-se a substituição da quantidade do
produto que comprovadamente não atenda as especificações de venda, uma vez que não temos controle
dos processos e da utilização dele por terceiros.
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