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Vanisperse HT-1 

Ürün Açıklaması 

Vanisperse HT-1, ladin ağacından (yumuşak ağaç) elde edilen yüksek ölçüde modifiye bir sodyum linyosülfonattır. Vanisperse HT-1 

kahverengi, suda çözünür bir tozdur.  

Genel uygulama: Kurşun asitli bataryalarda yüksek ısıda organik genleştirici bileşen.  

CAS No. 8061-51-6 (Sodyum linyosülfonat).  

Satış Spesifikasyonları 
 

Kuru madde % Min. 93.0                         Test Metodu  

pH (10% Solüsyon) 10.5 ± 0.5 BRGQMS-7-921 

Çözünmeyen maddeler (w/w) % Maks. 0.1 BRGQMS-7-919 
Kalsiyum ppm Maks. 3000 BRGQMS-7-918 

Krom ppm Maks. 5  

Bakır ppm Maks. 70  

Demir ppm Maks. 100  

Manganez ppm Maks. 10  

Magnezyum ppm Maks. 1800                

Nikel ppm Maks. 2.5  

Spesifikasyon değişiklikleri yalnızca aktif müşterilere bildirilir.  

Genel Analiz Değerleri*  

Kimyasal Veriler                                                  

                                                                Fiziksel Veriler 

Parametre Birim 

Kül %25 
Klorür %0.02 
Kobalt < 0.4 ppm 
Platinum < 2 ppm 
Vanadyum <0.9 ppm 
 *Yukarıdaki analizler, resmi spesifikasyon teşkil etmemektedir ve değerler değişiklik 
gösterebilir. İlgili durumlarda tüm değerler katı halde hesaplanmıştır.  

Depolama Stabilitesi 

Vanisperse HT-1, orijinal ambalajında kuru ortamda saklandığında en az 4 yıl süreyle stabildir.  

Uyumluluk: Birçok organik ve inorganik materyalle uyumludur.  

Teslimat şekli: 25 kg torbalar veya 500 kg iade edilemez dökme torbalar içerisinde toz olarak teslim edilir. 

Hazırlık Süresi: Genel olarak iki haftalık hazırlık süresi öngörülmektedir. . 

Güvenlik Bilgi Formları talep halinde iletilecektir.  

İlave ürün bilgileri için lütfen LignoTech Satış Temsilcinizle görüşün. 
Bu belge, sahip olduğumuz bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştır ve tüm bilgilerin doğru ve gerçeğe uygun olduğu değerlendirilmektedir. 
Bununla birlikte, Borregaard AS, Norway ticarete elverişlilik veya son kullanıcı açısından uygunluk garantisi de dahil olmak üzere, 
burada yer verilen bilgi ve prosedürlerin doğru, tam, güvenilir veya uygun olması hususunda açık veya örtülü hiçbir teminat ya da garanti 
vermemektedir ve herhangi bir sınırlama olmamak kaydıyla dolaylı veya sonuçsal zararlar ya da ziyanlar dahil olmak üzere kullanımdan 
kaynaklanan hiçbir zarar ya da ziyandan sorumlu olmayacaktır. Bu bakımdan, bilgilere itimat edilmesi bakımından risk tamamen size ait 
olacaktır. 
Yukarıdaki sorumluluk reddinin yorumlanması ve ilgili uyuşmazlıkların çözümü, Norveç Krallığa kanunlarına tabidir. 

 

Parametre  
Renk  Koyu kahverengi  


