
334 мінімум

Продукт Redicote E-9 представляє собою жирні діаміни 
спеціального типу, при тому що його розроблено для виробництва 
емульсій вищої якості. Redicote E-9 впродовж багатьох років 
розглядався в якості продукту-стандарту, на котрий рівнялись (і на 
основі котрого оцінювались) інші катіонні емульгатори. 

Зазвичай 0,15-0,22% достатньо для емульсій із швидкою усадкою.

Продукт надає катіонним емульсіям з швидкою усадкою середній 
рівень набору в‘язкості, що робить їх придатними до 
застосування при широкому переліку джерел постачання бітумів.  

Redicote E-9 можна зберігати в контейнерах із вуглецевистої 
сталі. Безтарне зберігання має забезпечуватись при 
температурах 45-55ºС (113-131°F). 

Redicote E-9 містить аміни та може викликати серйозні 
подразнення або опіки шкіри та очей. При роботі з продуктом слід 
застосовувати захисні окуляри та рукавиці. 

Подальшу інформацію можна отримати з Інформаційного Листка Подальшу інформацію можна отримати з Інформаційного Листка 
Безпеки Матеріалу. 

Redicote E-9 поставляється безтарно наливом, в сталевих бочках 
з повністю знімною верхньою стінкою-кришкою та з вагою нетто 
163 кг (360 фунтів) для Північної Америки, та в сталевих бочках з 
повністю знімною верхньою стінкою-кришкою та з вагою нетто 160 
кг (353 фунти) для всіх інших регіонів.  

Інформація по типовим фізичним властивостям основана на власних 
вимірах від компанії або отримана на основі літературних даних. 

Ця інформація не складає собою частину специфікації по поставці. 

Густина, фунтів/галон 

Густина, г/см³ 

В‘язкість, мПа·с (сП) 

Точка спалаху, °С 

Точка текучості, °С 

Зовнішній вигляд при 25°С Паста

Вода, % 1 максимум
Йодне число (г І2/100 г) 
Амінне число, мг НCl/г 

Допускається використання оцтової кислоти.

Катіонна емульсія
 з середньою усадкою

Катіонна емульсія 
зі швидкою усадкою Соляна кислота

Соляна кислота

Емульгатор для катіонних бітумних емульсій із швидкою та 
середньою усадкою, застосовний в технологіях поверхневої 
обробки, підґрунтовки (для склеювання шарів асфальтобетону) 
та холодних сумішей переривчастого гранулометричного складу. 

Переваги та властивості Дозування

Специфікація

Фізичні властивості

Інформація по упакуванню 

Зберігання продукту та поводження з продуктом

• Високий рівень в‘язкості:

• Низький рівень споживання:

• Середній рівень набору в‘язкості:


