
Hydrox S merupakan matriks emulsi yang digunakan untuk menghasilkan 
Hydromite 100, Hydromite 70 dan HEET 30 dengan menciptakan     
kepekaan dalam larutan gas dalam truk pompa atau unit repump yang 
di’approve’/disahkan.

Hydrox S merupakan emulsi minyak di air yang didasarkan pada  
ammonium nitrat.

KEUNTUNGAN
•    Pengiriman bisa dalam drum, wadah plastik (IBC’s) atau tangki ISO.
•    Mudah ditangani/’handing’ karena viskositas rendah.

PROPERTI

Densitas [g/cm3]
Viskostas di suhu 20 °C [cP]

Sifat-Sifat Nilai
1.33 – 1.43

20,000 to 40,000
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PENYIMPANAN
•    Batas suhu rendah + 5°C
•    Batas suhu tinggi + 30°C
•    Jauhkan dari bahan yang mudah terbakar
•    Jauhkan dari sumber pengapian - Dilarang merokok
•    Lindungi dari panas dan sinar matahari

MASA PENYIMPANAN
6 bulan dari tanggal produksi  

Nama Produk Dikirim: EMULSI AMONIUM NITRAT
Kelas dan Divisi U.N: 5.1
Nomor U.N: 3375

DATA PENGIRIMAN

Hubungi perwakilan Austin Powder setempat untuk informasi lebih lanjut.
Pelepasan Jaminan dan Pembatasan Tanggung Jawab
Data yang tercantum dalam Brosur Informasi Produk (PIB) ini didasarkan pada prosedur pengujian produk dari Tenaga Kimia Sdn 
Bhd yang digunakan pada saat penerbitan PIB ini. Spesifikasi, nilai tes, dan informasi di dalamnya merupakan  informasi awal yang 
tidak mengikat dan tidak dijamin keabsahannya; perbedaan data aktual  dapat terjadi karena berbagai kemungkinan (misalnya 
suhu, kelembaban, tekanan). Ketidakakuratan teknis atau kesalahan ketik dan hak untuk mengubah PIB setiap saat tanpa 
pemberitahuan merupakan hal yang dilindungi. Tenaga Kimia Sdn Bhd, anak perusahaan dan distributornya tidak bertanggung 
jawab atas perjanjian, jaminan atau garansi sehubungan dengan kelengkapan, keakuratan, kehandalan, kesesuaian maupun 
ketersediaan produk dan informasi yang terdapat dalam PIB. Segala tanggung jawab atas kerusakan dalam bentuk apa pun 
(seperti kerusakan, kerugian atau biaya pengeluaran baik secara langsung atau tidak langsung, secara kebetulan atau akibat 
konsekuensi tertentu), baik terkait langsung maupun tidak langsung dengan  PIB ini maupun penggunaan produk merupakan 
pengecualian. Pelanggan (meskipun pengambilan keputusan didasarkan pada informasi dalam PIB) sepenuhnya bertanggung 
jawab atas cara penggunaan yang benar atas produk-produk yang berpotensi menimbulkan bahaya yang, oleh karenanya, hanya 
dapat digunakan oleh personil terlatih dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Bagi seluruh kaitan hukum antara para pelanggan 
dan Tenaga Kimia Sdn Bhd, maka syarat dan ketentuan umum  mereka (TKSB) (dipersilakan merujuk pada persyaratan penjualan 
standar) yang berlaku.
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