ATH30
SYNEXIL
zagęstnik akrylowy

®

Synexil® ATH 30 jest zagęstnikiem akrylowym
przeznaczonym do stosowania jako środek
modyfikujący właściwości reologiczne
wodnych wyrobów chemii budowlanej (farb,
tynków itp.).

Efektywność zagęstnika w zależności od pH*
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Neutralizacja
(zmiana pH) emulsji
rozpuszczalnej
w zasadach prowadzi
do pęcznienia cząstek
polimeru i do wzrostu
lepkości.

30000
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Synexill® ATH 30 jest efektywnym asocjacyjnym
modyfikatorem reologii rekomendowanym do
zastosowania w wyrobach wodnych chemii
budowlanej. Należy do grupy zagęstników
HASE, czyli modyfikowanych hydrofobowo
dyspersji akrylowych zagęszczających
asocjacyjnie układy wodne. Jest efektywny
w zakresie niskich sił ścinających, daje
pseudoplastyczny profil lepkości.
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Produkt przyjazny dla środowiska:
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brak emulgatorów typu APEO

*zastosowano 3% wodny roztwór ATH 30 alkalizowany 20% roztworem NaOH

nie zawiera rozpuszczalników

Główne korzyści zastosowania:
zapobieganie sedymentacji oraz ściekaniu

Zakres działania

uzyskanie pseudoplastyczności układu
z efektem tiksotropowym

Zależności lepkości od prędkości ścinania

sterowanie lepkością
przez kontrolę pH

Synexill® ATH 30 jest
efektywny w zakresie
niskich sił ścinających,
wpływa na właściwości
aplikacyjne wyrobu
zapobiegając
osadzaniu cząstek
stałych i wypełniaczy
oraz poprawiając
aplikację.
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doskonały do aplikacji natryskowej
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ATH30

Parametry podstawowe
pH

2,1 - 3,0

Zawartość suchej substancji, %

29 ± 32

Lepkość wg Brookfield`a,
mPa.s (1/60)
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Efektywność zagęszczania

Efekt tiksotropowy
Odbudowa struktury na przykładzie farby

Wzrost lepkości zagęstnika ATH 30 dla pH ok. 8
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Działanie sił ścinających powoduje chwilowe zniszczenie
zbudowanej struktury układu - jest to obserwowane jako
spadek lepkości. Po ustaniu działania sił ścinających następuje
stopniowa odbudowa lepkości.
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Produkt jest dobrze
rozcieńczalny wodą
oraz łatwy
w dozowaniu.
Efektywnie
zagęszczanie wyrobu
gotowego uzyskuje
się przy zastosowaniu
zagęstnika w formulacji
w ilości od 0,5 do 2,5 %.
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Odbudowa
zaburzonej
struktury układu
następuje już
po upływie 22
sekund (90%
pierwotnej
lepkości).
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Stężenie roztworu zagęstnika, %

Działanie zagęstnika
ATH30 alkalizowany: 20% r-rem NaOH

AMP 90

amoniakiem
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Przedstawione
zależności pokazują
zmianę lepkości 3%
wodnego roztworu
ATH 30 w obecności
różnych czynników
alkalizujących.
Efektywność
działania zależy
od pH.

Lepkość, mPas
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Według naszej wiedzy Synexill® ATH 30 może być stosowany z powszechnie dostępnymi
surowcami do wyrobów wodnych. Jak każdy zagęstnik asocjacyjny, podlega on jednak
oddziaływaniu niektórych surowców, dlatego rekomenduje się weryfikację kompatybilności
i efektywności w trakcie tworzenia formulacji.

Podane informacje są wynikiem badań przeprowadzonych w SYNTHOS S.A. zgodnie
z obowiązującymi normami i stanem wiedzy. Przy opracowywaniu receptur produktów na
bazie Synexilu® ATH 30 konieczne jest przeprowadzenie badań we własnym zakresie, gdyż
przy produkcji i obróbce mogą uwidocznić się liczne czynniki, których nie byliśmy w stanie
ustalić podczas naszych badań.

Notatki

Kontakt i informacje
Nasza współpraca z klientami w zakresie dyspersji
wodnych zorientowana jest głównie na tworzenie
partnerskich i długotrwałych relacji. Udzielamy więc
wszelkiego niezbędnego wsparcia technicznego łącznie
z opracowywaniem receptur wyrobów z uwzględnieniem
indywidualnych wymagań konkretnego klienta.
DORADZTWO TECHNICZNE
Tel.: +48 33 847 34 16
+48 33 847 25 02
+48 33 847 26 94
+48 33 847 42 98
e-mail: dispersions.technicalservice@synthosgroup.com
DZIAŁ HANDLOWY
Tel.: +48 33 847 32 63
+48 33 847 43 81
+48 33 847 38 98
+48 33 847 25 53
e-mail: dispersions.sales@synthosgroup.com
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