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ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА 
ОТЛИВНА МАСА/ШЛИКЕР CM 02 W1 1220  е бялоизпичаща се отливна керамична маса, което е неорганичен 
материал за керамичната индустрия. Нетоксичен е, некорозивен, както и незапалим продукт. Порцеланова 
отливна маса (шликер), отговаряща на всички най-строги изисквания за белота и прозирност. Съдържа 
специални добавки, които намаляват времето за набиране и увеличават якостта на сурово. 
Мразоустойчива, при достигане на необходимата температура на изпичане.

Наименование на продукта:   ОТЛИВНА МАСА/ШЛИКЕР CM 02 W1 1220
Тип:     порцелан
Физическо състояние:    Течно вещество
Външен вид:     Течна керамична суспензия/шликер
Цвят преди изпичане:    кремав
Цвят след изпичане:    бял
Мирис:      Без мирис
Температура на първо изпичане: 980-1040 oС
Температура на глазурно  изпичане: 1100-1220 oС
Приложение:    Керамичната индустрия, за изработка на    
     изделия за бита и декроративни изделия
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За допълнителна информация относно продукта вижте Техническия лист за безопасност (МSDS)

ОТЛИВНА МАСА/ШЛИКЕР СМ 02 W1 1220
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Стойностите в графиките са относителни и зависят от конкретния цикъл на изпичанбе.



ХИМИЧЕСКИ СЪСТАВ
     
SiO2     60-70%     
Al2O3     18 - 22%
CaO, MgO, SrO, BaO   2%
R2O     2-6%
Ti2O     0.2%
Fe2O3     < 0.53%

ФИЗИЧЕСКИ СВОЙСТВА

Относително тегло:   1700-1720 гр/л
Вискозитет:     20-23 сек
Големина на частиците:   63микрона > 98,6%
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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТАТА
Съхранение: На хладно и сухо място.
Разливане: Премахнете материала с подходящи инструменти, избягвайки всякакво замърсяване.
Изхвърлне: Първо се консултирайте с местните власти.
Опаковка: 30кг, 1700кг.

За допълнителна информация относно продукта вижте Техническия лист за безопасност (МSDS)

Положени са всички усилия съдържанието на настоящата публикация да е точно и актуално към датата на нейното издаване. 
В рамките на политиката за посточнно усъвърженстване продуктите, Кератек Груп си запазва правото 
във всеки един момент да внася изменения в описаните  и представени списификации и продукти.
Кератек Груп не носи отговорност за допуснати печатни грешки, както и за нанесени материални щети в производстения цикъл, 
вследствие на ползването на посочената в тази брошура информация. 


