
Własności: 

Zastosowanie: 

Opakowanie: 

Okres trwałości: 

PYROSIL CH-Liquid 

PYROSIL CH-Liquid jest płynem stosowanym w stacjonarnym 
urządzeniu systemu  PYROSIL- typu ST. Jest to tzw. prekursor, 
dodawany do mieszaniny gazu propan lub metan i powietrza, 
tworzonej w urządzeniu ST. Podczas spalania w płomieniu gazowym 
prekursor tworzy cząsteczki SiOx. 

Bezbarwna ciecz, lekko oleista, substancja palna. 

Przygotowanie powierzchni przed dalszą obróbką, np. zadrukiem, 
lakierowaniem, klejeniem, itp. Również jako ochrona antykorozyjna. Podczas 
aktywacji powierzchni wytwarzana jest mikroskopijna powłoka silikatu, który 
dzięki swojej strukturze zwiększa przyczepność nakładanej warstwy.

Stalowe pojemniki: Butelka 1 L 
Kanister 20 kg (26 L), inne opakowania na życzenie.  

12 miesięcy od daty produkcji, w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze 
5 to 30°C. Preparatu nie można przemrozić.

Techniczne właściwości: Substancja: 
Struktura:  
Gęstość: 

organiczny związek silikonu 
substancja ciekła 
0,76 g/ml 

Temperatura  zapłonu: -6 °C

Powierzchnia do aktywacji: 

Sposób użycia: 

Transport: 

Powierzchnia powinna być czysta, sucha, bez śladów kurzu, olejów i tłuszczu. 

Płomień gazu zawierającego Pyrosil powinien być skierowany bezpośrednio na 
aktywowaną powierzchnię z odległości < 40mm. 

Lądowy, morski i powietrzny:  substancja jest łatwopalna i szkodliwa dla 
środowiska, dlatego powinna być transportowana zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Więcej informacji w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.
Zawiera: Hexamethyldisiloxane 

Oznakowanie: 

Niebezpieczna, Szkodliwa dla środowiska 

R: H225, H400 
S: P210, P243, P273, P391, P403, P235 

!!! Informacja:  
Wszelkie informacje i porady - ustne, pisemne lub w drodze czynności - są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i w dobrej 
wierze, ale bez gwarancji. Dotyczy to również wszelkich praw własności osób trzecich. Nadal masz prawny obowiązek zweryfikowania 
wszelkich dostarczonych przez nas informacji lub zaleceń - zwłaszcza zawartych w naszych danych dotyczących bezpieczeństwa i kartach 
technicznych - oraz przetestowania produktów pod kątem ich przydatności do zamierzonych procesów i zastosowań. Zastosowanie, 
wykorzystanie i przetwarzanie naszych produktów oraz wszelkich produktów wytwarzanych na podstawie naszych porad jest poza 
naszą kontrolą i leży całkowicie w zakresie odpowiedzialności użytkownika. Nasze produkty są sprzedawane zgodnie z aktualną wersją 
naszych Ogólnych warunków sprzedaży. 




