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  توکسی سیالن(اتیل ارتو سیلیکات )تترا اتترا 

 متوسط وجوش  نقطه با رنگ بدون اشتعال، قابل مایع ،شود یمنیز شناخته  سیلیکات  اتیل نام باکه ارتو سیلیکات  اتیلتترا 

و  شود یمرایج حل ی ها حاللو اکثر  ها الکلدر همچنین این محصول . باشد یمتند دارد و سمی  بویی این ماده. است کم گرانروی

 .گردد یمدر تماس با رطوبت هیدرولیز شده و تخریب 

 

 مشخصات فیزیکی و شیمیایی 

  

  

 

 

 

 

 
 

 

 کاربردها و موارد مصرف

 تولید ایروژل سیلیکاتی   (1

 ی سیلیکونیها چسبحالل رزین و  عنوان به (2

 ژل -تولید سل   (3

 خالص 2SiO تولید پودر   (4

 تولید فوم سیلیکا   (5

 تولید اروزیل سیلیکاتی   (6

 ی مختلفمرهایپلو  ها تیکامپوزکوپلینگ ایجنت در  عنوان به (7

 بیندر پرایمر سیلیکاتی غنی از روی (8

 پوشش های مقاوم به حرارت تولید (9

 مقدار استاندارد ویژگی

 ظاهری شکل
 

 رنگ مایع بی

 خلوص
 

98 ≤ 

 DIN 51757 0.93 g/cm³ چگالی

 جوش نقطه
 

168 °C 

 SiO2 درصد
 

≈ 28 wt% . 

ISO 3679 37 C آتشگیری نقطه
o 
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 پوشش های ضد خوردگی تولید (10

  

 روش نگهداری

تا از تبخیر و نگهداری گردد  گراد یسانتدرجه  15-40  و در دمای نور کمدر ظرف اصلی و در حالت پلمپ شده در محیط خشک و 

با آب شسته شود. و در صورت  عاًیسرباید  باپوستدر صورت تماس این محصول  .االمکان جلوگیری شود یحتهیدرولیز شدن ماده 

 . باشد یماین ماده قابل اشتعال بوده و بخارات آن سمی بلع به پزشک مراجعه شود. 

 

 ونقل  و حمل یبند بسته

محصول در  نیجرقه دور بماند. ا ایاز منابع شعله و  دیهست و با رهیقابل ذخ یفلز ایو  یکیدر مخازن پالست کاتیلیس اتیل مونومر

 یصورت پلمپ نگهدار و به یدر ظروف اصل دیجذب رطوبت جو با لی. به دلشوند یارائه م لیتری 200و  20 یکیپالست یها بشکه

 شود.

 

  :اتنک
شود که این اطالعات بر اساس دانش امروز ماست و الزاماً بهترین پیشنهادات نیست و لذا مشتری می تأکید  در اینجا -1

 م و بررسی کلیه عوامل مؤثر در محیط کار نسبت به مصرف مواد اقدام کند .  باید پس از انجام تست های الز

 .  حاصل فرماییدتماس  شرکت کارشناسان  اطالعات بیشتر با دریافتبرای  -2

 

 
    

 


