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Charakterystyka

Pozosta³e uwagi

Alabaster - Brillantweiß jest wype³niaczem
wyprodukowanym na bazie naturalnego kamienia
gipsowego (CaSo4 x 1/2 H2O - dwuhydrat).

Je¿eli nie zaznaczono inaczej, obowi¹zuj¹ standardowe
metody testowania stosowane przez firmê Formula.
Celem uzyskania egzemplarza tekstu wymienionej
metody testowania prosimy o bezpoœrednie
skontaktowanie siê z przedstawicielem firmy.

Zakres stosowania
Naturalny mielony bia³y kamieñ gipsowy (dwuhydrat)
mo¿e byæ stosowany jako œrodek filtruj¹cy w przemyœle
cukierniczym, w browarach, w piekarniach oraz jako
dodatek do produktów spo¿ywczych oraz karmy dla
zwierz¹t. Stosowany jest równie¿ jako wype³niacz do
produkcji: klejów, lakierów, farb olejnych, akrylowych i
mineralnych, do produkcji linoleum, kitu, jako
wype³niacz i barwnik w przemyœle papierniczym.

Dane techniczne
Podane poni¿ej dane nale¿y traktowaæ jako wartoœci
œrednie. Bli¿sze informacje przeka¿e przedstawiciel
firmy Formula.
Analiza sitowa
R 90 mm
R 200 mm

- < 2,0 %
- max 0,04 %

Ciê¿ar nasypowy w stanie luŸnym - 900 g/litr
Ciê¿ar nasypowy w stanie ubitym - 1000 g/litr
Rozpuszczalnoœæ

- 0,2 % w wodzie

Liczba olejowa

- ok. 24

Analiza chemiczna
CaO
So3
Co2
w HCl nierozpuszczalny
MgO
Al2O3
Fe2O3
Na2O3
woda krystaliczna
wilgotnoœæ

- 34,0 %
- 47,0 %
- 1,0 %
- 0,5 %
- 0,4 %
- 0,07 %
- 0,05 %
- < 0,05 %
- 16,0 %
- < 0,5 %

Alabaster - Brillantweiss bardzo dobrze miesza siê z
innymi materia³ami, w przypadku farb zwiêksza si³ê ich
krycia, jest chemicznie obojêtny w stosunku do
lakierów, olejów, farb mineralnych i tlenkowych.
Ma dobr¹ zdolnoœæ do schniêcia, nietruj¹cy,
nie szkodzi na skórê i ¿o³¹dek.
Nie zawiera krzemionki, jest œwiat³oodporny.

Przy sk³adowaniu w suchym pomieszczeniu produkt
posiada szeœciomiesiêczn¹ zdolnoœæ magazynowania,
licz¹c od daty produkcji zamieszczonej na ka¿dym
worku.
Przy d³u¿szym przechowywaniu w suchym
pomieszczeniu produkt nie zmienia wartoœci
chemicznych, ale mog¹ wyst¹piæ drobne zbrylenia.
Zapasy alabastru nale¿y zu¿ywaæ w sposób rotacyjny
tak, aby starszy materia³ zosta³ wykorzystany w
pierwszej kolejnoœci.
Dalsze zapytania odnoœnie danych technicznych oraz
innego zastosowania tego produktu jak i innych
produktów BPB Formula GmbH proszê kierowaæ
bezpoœrednio do firmy lub przedstawicielstwa.
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