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ÜRÜN AÇIKLAMASI 
 

ZEOLAN-NA3 sentetik zeolitler ve doğal bağlayıcılar, örneğin bentonitler ve poligorskitler 

karışımıdır. Ürün, çok düşük adsorpsiyon hızına sahip statik bir su emme işlemi için tasarlanmıştır. 

Optimize edilmiş bir yoğunluk ile belirli bir hacimde çok iyi su emme kapasitesine ulaşabilir. Sıvı su 

ile temasta değilse, alüminyum, çelik, galvanizli çelik ve plastikler için kimyasal reaksiyon olmaz. 

İşlenmiş profil veya diğer malzemeden yapılmış profillerde kullanıldığında; Ürünün uygunluğunu 

sağlamak için ilgili denemeler yapılmalıdır. İzolasyonlu cam imalatı, hava kurutmalı uygulamalar veya 

farklı uygulamalar için lütfen NEDEX Teknik Departmanı ile temasa geçin.  

 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

 

Teknik özellik                          Shaping prosesi ile 3 Angström gözenekli olarak 

                                                            üretilmiş tabii bağlayıcılar ve sentetik zeolit karışımı 

Görünüş               Beyaz, açık gri granül    

Yoğunluk    870 g/lt ±%5      

Granül ebatlar               0,5 - 0,9 mm otomatik dolum için, bilhassa bükülebilir kenar 

                                                            Çıtaları için 

                                                            1,0 - 1,5 mm yarı otomatik ve elle dolum için 

                                                            1,4 - 2,0 mm elle dolum için    

Doğru boyut oranı   >90 % -ağırlık olarak       

(LOI)                                      <1,7 % -ağırlık olarak ve 540° C de  

%Nem Alma                                       >14 (23˚C, %9 nem, 3 gün)  

Gaz emme               70° derece sıcaklıkta nitrojen/argon için 250 gr nem alıcı için 

                                                            75 ml'den az.                                                                       

Delta-T                                                35° dereceden fazla, 50 gr nem alıcı ile 50 gr suyun  

                                                            temasında.  

Statik Toz                                     695 nm'de digital fotometre ile 

                                                            100 gr nem alıcı 250 ml hacimli kapta su ile karıştırılarak 

                                                            <0,300 nm 

Mekanik Toz                           30 dakikalık karıştırmadan sonra üretilen toz olarak 

                                                            1,0 mm'den küçük tane boyları için 200 ppm'den az 

                                                            1,0 mm'den büyük tane boyları için 150 ppm'den az 

Static Electric               1,0 mm'den küçük tane boyları için 100 V'dan az  

                                                            1,0 mm'den büyük tane boyları için 50 V'dan az 

Sertlik                             1,0 mm'den küçük tane boyları için 6 N'dan fazla 

Dinamometre ile                                 1,6 mm'den küçük tane boyları için 12 N'dan fazla 

                                                            2,0 mm'den küçük tane boyları için 15 N'dan fazla 
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UYGULAMA 

 

Ön açıklama 

Uygulama öncesi, ihtiyati tedbirler ve güvenlik tavsiyeleri hakkında bilgi için Güvenlik Bilgi Formunu 

okumak gerekmektedir. Ayrıca, zorunlu etiketlemeye tabi olmayan kimyasal ürünler için, ilgili 

önlemlere her zaman uyulmalıdır. 

Ön muamele 

Malzemeyi kullanmadan önce Delta-T değeri ölçülmelidir. Ürün% 1,7’den fazla nem almış ise, Nedex 

Laboratuvarı ile temasa geçiniz. Sınırlara yakın kritik delta-T değerleri okunur ise, delta-T değerlerinin 

ölçümü tekrar edilmelidir. Açılan kutularda delta-T ölçümünü her iş gününün başında tekrarlanır. Eğer 

LOI değeri% 3, 0’dan fazla ise - çok fazla nem içerdiğinden nem alıcıyı kullanmayın (prEN1279: 

2014'e göre). Kullanılmayan nem alıcı atılmalıdır. Atma koşulları için ürünün MSDS'sini okuyun. 

Bütün yüzeyler, eldivenler, saklama kutuları için nem alıcı temiz, kuru ve gres içermemelidir. 

Nem alıcı güvenli bir şekilde açılmalı ve hava temasının en aza indirgendiği bir sistemde açılmış 

ambalajlarda saklanmalıdır. Ara parçalarına doldurma, elle veya otomatik makinelerle yapılabilir. 

Makinelerin depo odaları çalışma saatlerinden sonra boşaltılmalı ve içerik atılmalıdır. 

Açılan kutular 48 saat içinde kullanılmalıdır, aksi takdirde geri kalan atılmalıdır. Dolum işlemini 

boşluk hacimlerine yerleştirdikten sonra sistem 3 saat içinde kapatılmalıdır. 

Otomatik dolum için boşluk deliği çok önemlidir. Delik sayısı, 4 delik / cm aralık uzunluğundan 

az ise, dolumun doğru bir şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini kontrol etmek için ara 

parçalarını tartı öncesi ve sonrası tartın. Isıtıcı ara parçaları ile elek doldurma kısmı, ara 

duvarların kalınlığı ve geometrisi nedeniyle yeterli olmayabilir. Elek yoğunluğu ve kesit hacmi 

çarpılarak gerekli moleküler elek miktarını hesaplayın. Eğer yeterli değilse, IG ünitesinin 4 

tarafını doldurun ve / veya yüksek yoğunluklu nem alıcı siparişi verin. 

  

DEPOLAMA 

 

Donmaya karşı hassasiyet 

Yoktur. İşlemden önce, ürün uygun bir işlem sıcaklığına getirilmelidir. 

Önerilen depolama sıcaklığı  

0 ° C ila + 30 ° C. Doğrudan güneş ışığından ve / veya termal radyasyondan korunmalıdır. 0 ° C'nin 

altındaki sıcaklıklarda ve + 30 ° C'nin üzerindeki sıcaklıklarda depolanması, üründe hasar oluşturmaz, 

ancak başlangıçtaki nem değerini kontrol etmeyi gerektirir. 

Aşırı sıcaklıklar, nem alıcının hava geçirmez paketlemelerinde basınç ortaya çıkarır ve bu da 

paketleme materyalleri ve sızdırmazlık vasıtasıyla buhar geçirgenliğini arttırır. 

Raf ömrü  

Karton kutularda orijinal kapalı ambalaj 18 ay.  

Metal varillerde orijinal kapalı ambalaj 18 ay. 
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Karton kutular              70-100 ° C'de doldurulmuş 25 kg'lık karton kutular, 

                                                Vakum / vakum yok. 

Metal varil                  150-160 kg 

                                                70-100 ° C'de doldurulmuş, silindirik metal varillerde. 

                                                Vakum yok. 

 

Tehlike Güvenlik Tavsiyeleri Nakliye Yönetmelikleri 

 

Bkz. Güvenlik Bilgi Formu 

 

Dikkatinize:  

  

Bu Ürün Bilgisi'nde belirtilen bilgiler dikkatli laboratuvar testlerine ve pratik tecrübeye 

dayanmaktadır. Ancak, bunlar hiçbir ürün özelliği için garanti teşkil etmez ve sözleşmeye dayanmış 

bir ilişki oluşturmaz. Çünkü verilen bilgiler, ürünün sadece düzgün uygulamalarda kullanılması 

durumunda geçerlidir. Ürünlerimizin amaçlanan kullanıma ve uygulama teknolojisine uygunluğuna 

göre uygun testlerle belirlenmesini öneriyoruz ve üreticiden onay veya tavsiye almadıkça, başka 

uygulamalar için kullanmayınız. Buna ek olarak, Genel Satış ve Teslim Şartlarımız geçerlidir. 

 

Bu Teknik Bilgi Föyü önceki tüm sürümleri geçersiz kılmaktadır. 

 

. 

. 

 

      


