Care Chemicals – Formulation Technologies
Folheto Técnico

AGNIQUE® SLS 2490CC

Natureza Química

Sal orgânico de álcool graxo.

Aplicação

AGNIQUE SLS 2490 CC é um tensoativo altamente concentrado,
que apresenta excelentes propriedades detergentes e umectantes.
AGNIQUE SLS 2490 CC é recomendado como componente de
banhos galvânicos, umectante para formulação de defensivos
agrícolas do tipo pó molhável, em formulações de detergentes, em
formulações de barras sanitárias e em banhos de decapagem de
metais.
AGNIQUE SLS 2490 CC é um incorporador de ar em concreto e
argamassas.

Especificações

Aspecto Físico (25ºC)
Cor
Substância Ativa Aniônica
(PM 296)
pH (1%)
Teor de água (KF)
Insulfatado
Teor de cloreto de sódio

pó
branco a levemente amarelado
mín. 90%
7–9
máx. 1,5%
máx. 1,5%
máx. 1,0%

Dosagem

A dosagem ideal de AGNIQUE SLS 2490 CC varia de acordo com o
tipo de produto a ser formulado e deve ser testado para cada caso
em particular.
Como valor orientativo, recomenda-se a utilização de até 5% de
AGNIQUE SLS 2490 CC. Para banhos galvânicos e formulações
detergentes, este valor pode ser mais elevado.
Para a área de concreto e argamassas a dosagem varia conforme
as características e a trabalhabilidade desejadas. A recomendação
inicial é de 4g/sc de cimento, adicionados sobre a água.

Propriedades

AGNIQUE SLS 2490 CC é um tensoativo aniônico, que apresenta
propriedades, umectantates, emulsionantes e alta solubilidade em
água.

Armazenagem

AGNIQUE SLS 2490 CC se mantém estável por um período de 2
anos, se conservado em suas embalagens originais fechadas, sob
temperatura ambiente, em local seco e arejado.

Todos os produtos no texto marcados por um ® são marcas do Grupo BASF
A informação relacionada com as especificações técnicas do produto providas aqui, somente cria uma
obrigação legal para a BASF quando estiver confirmada em um contrato escrito. A BASF nega
expressamente qualquer tipo de responsabilidade pela adequação dos produtos para quaisquer propósitos
particulares ou específicos pretendidos pelo usuário. Sugestões para o uso e aplicação do produto e
formulações são dadas tão somente com o propósito de informação geral e não com o propósito de criar
uma obrigação legal da parte da BASF. Tais sugestões não eximem os clientes da BASF da
responsabilidade de testar os produtos quanto à sua aplicabilidade para os propósitos e processos
pretendidos do cliente. A BASF não assume a responsabilidade ou risco envolvido no uso dos produtos já
que tais condições estão fora do controle da BASF. O usuário dos produtos é o único responsável pelo
cumprimento de todas as leis aplicáveis em relação ao uso do produto, incluindo os direitos legais de
propriedade intelectual de partes terceiras.
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