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BROSZURA INFORMACYJNA PRODUKTU

Hydrox S jest matrycą emulsji  stosowaną do produkcji materiałów wybuchowych

Hydromite  100,  Hydromite  70,  Hydromite  70Al  oraz   HEET  50  przez

sensybilizowanie  roztworami   nagazowującymi,  przy  użyciu  dopuszczonego  do

stosowania systemu mieszalniczo-załadowczego. 

Hydrox S jest emulsją wody w oleju, opartą na azotanie amonu. 

ZALETY:

 Dostawa jest możliwa w plastikowych pojemnikach (IBC) lub luzem cysternach

ISO.

 Łatwy w stosowaniu  z powodu niskiej lepkości.

WŁAŚCIWOŚCI

Właściwości Wartość

Gęstość [g/cm3] 1,33 do 1,43

Lepkość w temperaturze 20° C [cP] 40 000 do 60 000

PRZECHOWYWANIE

 Minimalna temperatura przechowywania  +5° C

 Maksymalna temperatura przechowywania  +30° C

 Przechowywać z dala od substancji łatwopalnych

 Trzymać z daleka od źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.

 Chronić przed ciepłem i światłem słonecznym.

OKRES TRWAŁOŚCI

6 miesięcy od daty produkcji 

DANE TRANSPORTOWE

Prawidłowa nazwa przewozowa: EMULSJA  AZOTANU AMONU

U.N. Klasa i dział: 5,1

U.N. Numer 3375

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI Dane przedstawione tej broszurze informacyjnej produktu zostały oparte na procedurach badania produktu,
które były wykorzystywanych przez firmę Austin Powder GmbH w czasie publikacji tej broszury informacyjnej produktu. Specyfikacje, wartości testowe i
informacje stanowią wyłącznie niezobowiązujące informacje wstępne, oraz nie są gwarantowane; prawdziwe dane mogą się różnić z różnych powodów
( na przykład: temperatura, wilgotność, ciśnienie). Zarezerwowane jest prawo do niedokładności technicznych lub błędów typograficznych, czy też prawo
do  zmiany  wartości  podanych  w  tej  broszurze,   w  każdym  czasie,  bez  żadnego  uprzedzenia.  Firma Austin  Powder  GmbH nie  przyjmuje  żadnej
odpowiedzialności, umowy, gwarancji czy rękojmi w odniesieniu do pełności, dokładności, pewności lub dostępności produktu i informacji zawartych w tej
broszurze.  Jakakolwiek  odpowiedzialność  za  szkody  jakiegokolwiek  rodzaju  (  takie  jak  bezpośrednie  lub  pośrednie,  przypadkowe   lub  będące
konsekwencją  innych  szkód,  straty  lub  wydatki  ),  w  odniesieniu  do  jakichkolwiek  uzasadnień  dotyczących  tej  broszury  lub  użycia  produktów  jest
wykluczona.  Klient  (nawet  jeżeli  podejmie  decyzje  w  oparciu  o  informacje  zawarte  w  tej  broszurze)  jest  wyłącznie  odpowiedzialny  za  właściwe
wykorzystanie potencjalnie niebezpiecznych produktów, które mogą być stosowany jedynie przez przeszkolony personel i zgodnie z z obowiązującym
prawem. Do całości relacji prawnej pomiędzy klientami a firmą Austin Powder GmbH lub firmą Austin Powder Vertriebsgesellschaft m.b.H.stosowane będą
ogólne warunki i terminy firmy (Austin), które mogą być ściągnięte z firmowej strony internetowej www.austinpowder.at.
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