
 

Castrol Antifoam S 101
Aditivo anti-espuma para fluidos de corte solúveis

Descrição

Castrol Antifoam S 101 é uma solução aquosa, de acetato de cálcio, recomendada para utilização em sistemas
que utilizam águas muito macias. Pode ser usado tanto em máquinas individuais, como em sistemas
centralizados.

Aplicação

Castrol Antifoam S 101 é recomendado para utilização em fluidos de corte solúveis, para aumentar a dureza da
água. Reduz os níveis de espuma, inaceitáveis, e impede a sua formação.

Utilização

Castrol Antifoam S 101 só deverá ser utilizado mediante recomendação dos representantes Castrol. A adição de
0,1% aumentará a dureza da água de 10 dH ou 178,48 ppm.

Características tipicas

Aspecto = claro/turvo
Valor do pH  (5 %) DIN 51 361 = 6,8 - 7,2
Densidade a 15 °C, kg/m³ = 1125 - 1145

Armazenagem

De modo a evitar a deterioração do produto, manter o recipiente/tambor, sempre, fechado de forma eficaz.
Prevenir a entrada de água e gelo. Armazenar em local fresco e seco afastado da incidência, directa, da luz solar.
É preferível que a armazenagem seja sempre efectuada no interior do armazém (coberto). Para mais detalhes
consultar a ficha de dados de segurança do produto.

Castrol, Antifoam,e Castrol logo e marcas de Castrol Limitada, usada sob licença

Os valores acima indicados são típicos, obtidos com tolerâncias normais de produção e não constituem uma especificação.
A informação contida nesta ficha é considerada correcta à data da sua publicação. Não se assume, contudo, qualquer tipo de responsabilidade, tácita ou expressa,
relativa à exactidão dos dados e informações nele contidos.Cabe ao utilizador avaliar e utilizar os produtos em perfeitas condições de segurança, devendo agir em
conformidade com as leis e normas vigentes. Nenhuma das afirmações contidas neste folheto deverá ser interpretada como autorização ou recomendação, expressa ou
tácita,  para utilizar uma invenção patenteada sem a necessária licença .

A Companhia não se responsabiliza por quaisquer danos ou lesões resultantes do uso indevido do material, do incumprimento das recomendações, ou de riscos inerentes
à sua própria natureza.
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