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AZALCHID
 
 SU57 - 60D40

TIP  

Răşină alchidică uretanizată cu uscare oxidativă 

modificată cu un izocianat alifatic,  bazată pe uleiuri 

vegetale. Conţinut ulei: aprox. 57% (ca trigliceride) 

FORMĂ DE LIVRARE 

60% soluție în D40

    

CARACTERISTICI 

Uscare rapidă 

Dezvoltă o duritate bună  

Uscare la aer sau uscare industrială a emailurilor şi a vopselelor 

Foarte bun luciu şi menţinere a culorii  

Finisaje şi pardoseli din lemn 

 

SPECIFICAȚII 

 

Caracteristici tehnice 

 

Proprietăți fizice U.M. Valori Metoda de analiză 

Aspect 
 

- lichid limpede Vizual 

Conținut substanțe 
nevolatile 
 

% 59 - 61 SR EN ISO 3251 

Indice de aciditate mg KOH/g 
rășină 100% 

Max. 4 SR EN ISO 2114 

Culoare Gardner, sol. 
50% D40 
 

- Max. 7 SE EN ISO 4630 

Timp de scurgere, cupa 
DIN Φ4mm (20±0.5

o
C, 

50% în D40) 
 

secunde 90 - 130 
SR EN ISO 2431 

PSL-001 

Vâscozitate Brookfield, 
23°C 
 

mPa * sec 4000 - 7000 SR EN ISO 2555 

Informații adiționale 
 

Densitate la 20°C 
 

g/cm
3
 0.93 SR EN ISO 2811-1 

Punct de inflamabilitate 
(cupă închisă) 

°C 40 
 

SR EN ISO 3679 
 

 

Aplicaţii 

Peliculele bazate pe  Azalchid SU57-60D40 se usucă rapid, cu rezistență ridicată la abraziune, îmbunătățită la 
chimicale și rezistență la apă. Rășina este recomandată pentru finisajele din lemn și pentru podele. 
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Solubilitate 

Este solubil în hidrocarburi alifatice şi aromatice, esteri şi cetone. Solubilitate limitată în esterii glicolului şi în alcolii 

superiori. 

Compatibilitate 

Poate fi combinat cu alte raşini alchidice (ulei mediu sau lung) pentru a imbunătăţii uscarea şi luciul straturilor 

decorative. 
 

Sicativare 

Raportul recomandat de sicativi  exprimat ca metale raportat la rășină 100% este:           
0.1-0.15% Co 
0.55-0.65% Zr 
0.2-0.3% Ca. 
 

 

Depozitare 

Depozitat în ambalaj bine sigilat, în adăpost bine ventilat şi uscat, protejat de razele solare directe, la temperaturi 

de maxim 30
o
C produsul este stabil 6 luni de la data fabricării. 

Siguranţă şi ecologie 

Produs infalmabil.Vă rugăm să verificaţi fişele de securitate (SDS) şi consultaţi toate informaţiile referitoare la 

manevrare, marcare, transport, depozitare, proceduri ecologice sau de evacuare. 
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AZUR SA   

Blvd. Constructorilor 1-3  

300571  Timisoara  

  

www.azur.ro 

 
Acest document conține informații bazate pe date despre care se credecăsuntcorecte. 

Cu toateacestea, produsulpoatesă nu fie aplicabil pentru toate utilizările și mediile de operare. 

Nu este exprimată sau implicită nici un fel de garanție. 

http://www.azur.ro/

