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Química

BOLETIM TÉCNICO –Biotecq Poly 15
DESCRIÇÃO

O Biotecq Poly 15 é uma emulsão polimérica, destinado a ser aplicado como auxiliar de aglutinação e
também como anti pó na produção de misturas granuladas. Sua utilização promove uma fina camada
revestindo os grãos e reduzindo a propagação de pó. Este revestimento também favorece o processo
de aglutinação dos grãos. Outro ponto que deve ser considerado é o da limpeza dos equipamentos,
pois como este agente é uma emulsão aquosa de cera permite sua remoção dos equipamentos
somente com aplicação de agua sob pressão. A sua composição é totalmente biodegradável sem deixar
qualquer tipo de resíduos na superfície ou no solo.

APLICAÇÕES
Aplicado como auxiliar de aglutinação ou como anti pó em processos de misturas e/ou mineração.

ESPECIFICAÇÃO
Aspecto Físico
Densidade (g/cm3 / 25ºC)
Teor de Sólidos %

Líquido branco
0,920 – 0,980
15 - 20

DOSAGENS
•
•

O Biotecq Poly 15 pode-se diluir uma parte do produto em até 4 partes de água. A concentração
do produto na diluição varia com o estado e tipo do substrato.
A dosagem recomendada é de 2 a 2,5 Kg por tonelada.

MÉTODOS DE INCORPORAÇÃO
A aplicação pode ser efetuada com bomba dosadora diretamente sobre esteira transportadora.

EMBALAGEM
Bombonas de 20 Kg, 50 Kg, 200 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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