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Química

BOLETIM TÉCNICO - Aditecq 030
DESCRIÇÃO

O Aditecq 030 é um antiespumante desenvolvido especialmente para a fabricação de tintas de base
aquosa. Sua formulação a base de emulsão de silicone e poliésteres possibilita o combate a espuma
durante a fabricação da tintas além de acelerar a quebra da espuma formada durante a aplicação das
mesmas. Este produto se destaca pela a sua alta eficiência na quebra da micro-espuma, principalmente
em tintas Látex Acrílicas onde os problemas causados pela micro-espuma são mais frequentes, como
por exemplo a falta de nivelamento da película. Aditecq 030 pode ser incorporado a tintas com qualquer
tipo de resina desde que sejam à base d’água, sem perder sua atividade mesmo após a tinta
permanecer estocada por longos períodos.

APLICAÇÕES
Aplicado como antiespumante em tintas de base aquosa independente do tipo de resina utilizado.

ESPECIFICAÇÃO
Aspecto Físico
Densidade (g/cm3 / 25ºC)
Viscosidade* (mPa.s)(25˚C)
*Brookfield, RVT, h = 2, V = 20 rpm

Líquido branco
0,95 – 1,00
70 - 100

DOSAGENS
•
•

O Aditecq 030 deve ser utilizado mantida as dosagens já estabelecidas em formulas pré
existentes.
Nos sistemas em desenvolvimento, aconselha-se utilizar de 0,1 a 0,5 % em relação ao total da
formula.

MÉTODOS DE INCORPORAÇÃO
Aditecq 030 deve ser agregado ao veículo de dispersão antes da adição das cargas minerais e/ou
pigmentos

EMBALAGEM
Bombonas de 20 Kg, 50 Kg, 190 Kg e 1000 Kg.

Este documento é emitido eletronicamente sob responsabilidade do Controle de Qualidade.
As informações aqui fornecidas refletem o nosso conhecimento atual sobre este produto. Todavia, não assumimos nenhuma responsabilidade
por sua utilização por parte dos usuários do produto. A garantia da qualidade é dada de acordo com nossas condições de venda.
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