Specificații
AcestPULP HEAT este un material nou ,dizolvabilînapă, cu izolaretermicăexcelentășibunaabsorbție a
sunetelor,. Este confectionata din materialeignifugeanorganicesipolimeriacrilici plastic. Are o
aderențăexcelentă -la aproapeoricesuprafață, cu condițiacasuprafațaeste liber de materialeputrede,
uleiuri, etc. boabele din materialerezistente la focsunt stabile (0,2-0,5 mm) șisuntdispersate uniform
înamestec, astfelîncâtsuprafațafinală are proprietățilespecifice.
Utilizare :
Ceamaicomunăutilizare a acestuia, PULP HEAT suntconductele,deaerconditionat, cosuri de fum,
oferindabsorbție a sunetuluișiizolaretermică , peretii interior , undeestenecesar un material rezistent la
temperature mari. Cândaceasta se usuca, se poatevopsi cu ușurințășioferă un film uniform .
Atuncicând se aplică HEAT PULP înconducte de aer, se limiteazăpierderiletermice ale aerului care circulă,
înmăsuraîn care factorultermică-conductanțăeste λ = 0,123 W / m * K.
Înacelașitimpevitacondensareavaporilor care arputeacorodasuprafețelemetalice. Acesta reduce
zgomoteleiritante care suntcauzate de mișcărileoscilatorii ale foilor de
metal.Valoareareduceriizgomotuluiesteaproape de 6-8 decibeliîntimpcefilmul demembranăeste de 3
mm.Inflexibilitățilefoilormetaliceînconductele de aercreștevitezaaeruluicirculant. Acestlucru duce la
ventilaremaiscurtăînconducta de aer. Celemaimultedintrematerialeleizolatoaretermicesuntsolide,
astfelîncâtacestea nu pot fi aplicatepesuprafețe care nu sunt plate, iaracestea nu pot
împiedicarosturiîncolțuri. Aceasta PULP creează un film uniform șiacoperătoateformele de suprafațăfără
a le schimba. De asemenea, este un material ignifugși se poateaplicapecadrumetalicimobil,
pentruprotecțiaechipamentului.

Termoizolare
Convecție de căldură de la schiță la interior întârzierilesuprafață de metal proporțional cu
timpulcadiagrama de lângărezistent la flacără
Suprafață de metal cu HEAT PULLP, a stat sub flacara la 1500oC timp de 10 min ..
faraschimbareaproprietatilor .
Caracteristici Date tehnice

Φυσική κατάσταση (στους 20 ° C) PASTΥ
CuloareBej - Light Brown
pH 7 -7,5
Mirosaproapeinodore
Punct de fierbere> 100 ° C apă
Punct de aprindereNu se aplică

Auto Punct de aprindereNu se aplică
Termică Factor Contuctivity, λ 0,123W / m * K
ProprietățiexploziveNu se aplică
ProprietățioxidanteNiciunul
Presiunea de vapori> 2,27kPa (apă)
Specific Gravity 1,12 g / cm3 (ELOT ΕΝ ISO 2811)
SolubilitateînapăSolubil
Vâscozitate> 13000 x 10-6 m2 / sec (ISO 3104/3105, 40 ° C)
Timp de uscare 20 ° C 2-3 ore (un kg / m2 grosime de lucruriapplιed)
Solid Conținut 70-75% g / g
Densitateavaporilor Nu a fostdeterminat
Caracteristici volatile Nu a fostdeterminat

cerere
PULP HEAT dispersiecu apă. In functie de suprafatapoate fi periat, laminaresauaplicateprinpulverizare
airless. Fiecarerăspândire nu artrebuisădepășească 2-3 mm.
consum
Înfuncție de cantitatea de absorbțiașistructurasuprafeței, 1 kg / m2 estenecesarpentru un film cu
ecartament 1mm.
siguranță
HEAT PULP non-toxic, deoareceaceasta nu conțineniciLichidepericuloase, astfelîncâtnu se
recomandăprecauțiespecialăesteindispensabilă. Acestapoate fi purificat cu apa.
pachet
HEAT pastăestedisponibilîndozatoare de plastic de 18 kg șiîndozatoare de metal de 120

