Модифікований (гідрофобний) діоксид кремнію 

марки ОРІСІЛ М-130

Основні фізико – хімічні показники
Номінальне значення з

Найменування показників

допустимими

відхиленнями

Питома поверхня по методу БЕТ, м2/г

120 ± 20

Показник концентрації іонів водню (4% суспензії), рН

3,5-5,5*

Масова частка вологи, %, н/б

0,6

Насипна густина, г/дм3
неущільненого, не більше
ущільненого,

не менше

50
90**

Масова частка діоксиду кремнію в перерахунку на
прожарену речовину, %, не менше

99,8

Мольна концентрація гідроксильних груп на 1 г
діоксиду кремнію, ммоль/г, не більше

0,05

Мольна концентрація диметилсилильних груп на 1 г
діоксиду кремнію, ммоль/г, не менше

0,4

Застосування
Фарби та покриття, фарби для друку, тонери, клеї, кабельні компаунди і
гелі, косметика.

Функції***
Надає водовідштовхування, гідрофобність рідким системам. Управління
реологією багатокомпонентних рідких систем. Використання в покриттях в
якості анти-осаджуючого агента, для стабілізації пігменту і покращення
захисту від корозії. Покращення текучості та запобігання злипанню
порошків.
Пакування діоксиду кремнію
Діоксид кремнію пакують у паперові клапанні тришарові мішки закритого
типу згідно з ДСТУ 7796. Внутрішні шари паперу мішка мають перфорацію і
додаткове ламінування. Маса нетто в паперових мішках становить 10 кг.
Продукт також можна запакувати у гнучкий півконтейнер типу «Big-Bag»,
який призначений для зберігання гігроскопічного продукту. Маса нетто у
гнучкому півконтейнері типу «Big-Bag» становить 150 кг або 200 кг.
Зберігання діоксиду кремнію
Запакований у мішки діоксид кремнію зберігають у критих складських
приміщеннях виробника або споживача на піддонах в умовах, що не
допускають змішування різних марок продукту, забруднення сторонніми
матеріалами і запобігають потряпляння вологи. При зберіганні продукту
більше одного місяця висота складування з врахуванням висоти піддону
повинна бути не більшою ніж 2 м. Допускається багатоярусне складування
продукту. Гарантійний термін придатності продукту до використання - 24
місяці з дати його виготовлення.
Примітка:

* – Водно–етанольний розчин 1 : 1.
** – При пакуванні ущільненого діоксиду кремнію в гнучкі

півконтейнери типу «Big-Bag» або паперові мішки масою 15 кг
насипна густина становить не більше 80 г/дм3.

*** – При використанні ущільненого продукту досягається вищий

рівень насичення діоксидом кремнію, зменшення пилеутворення,
але спостерігається пониження реологічного контролю.

