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ALSAN 070 
 
 
 
ALSAN 070 katalysator är den del i Alsan PMMA systemet som aktiverar och styr härdningsprocessen. 
 
 

Material 
 
Peroxidbaserat pulver 
 
 

Egenskaper 
 
– möjliggör exakt kontroll på tiden för härdningen 
– finns i små förpackningar för att minska slöseri och förenkla förvaring 
 
 

Användningsområden 
 
ALSAN 070 katalysator blandas med Alsan PMMA baskomponenter för att aktivera och styra hastigheten 
på härdningen. Reaktionshastigheten kan regleras genom att justera tillsatt mängd till rådande 
förhållanden, t.ex. temperatur förhållanden. 
 
 

Förpackning 
 
0,1 kg i genomskinlig PE-plastpåse 
20 kg i kartong (200 påsar a 0,1 kg) 
 
 

Färg 
 
ALSAN 070 Katalysator är ett vitt pulver. 
 
 

Förvaring 
 
Förvara i en sluten behållare på en torr plats skyddad mot fukt, värme och gnistbildare och vid en 
temperatur under +30 °C. I originalförpackningen har den en hållbarhetstid på minst 6 månader. 
Värmepåverkan kan göra att pulvret klumpar ihop sig vilket kan minska effekten. Pulvret kan självantända 
om det upphettas till en höga temperatur, t.ex. vid direkt solljus. Därför bör kontakt med direkt solljus 
alltid undvikas även på arbetsplatsen. 
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Förbrukning 
 
Den mängd katalysator som krävs beror på den produkt som används, mängden produkt och 
temperaturförhållandena på platsen. 
I fallet med flerkomponentprodukter, t.ex. Alsan 870 RS (som består av Alsan 870 R baskomponent och 
Alsan 870 S sand), beräknas mängden alltid efter baskomponenten, i detta fall Alsan 870 R. 
Se produktbladet för Alsan PMMA produkter för mer information om de rekommenderade mängderna. 
 
 

Tekniska data 
 
Densitet:  1,23 g/cm³ 
Upplevd densitet: 0,65 g/cm³ 
 
 

Appliceringsanvisningar 
 
Appliceringsutrustning/verktyg 
Passande blandare (ex. färgblandare) 
 
Blandning 
Tillsätt katalysatorn till den PMMA-baserade produkten under omrörning, omrörning gör så att katalysatorn 
löses upp och säkerställer en jämn fördelning.  
Se produktinformationen för aktuella PMMA-baserade produkter för exakta detaljer. 
 
 

Säkerhetsinformation och risker 
 
Se säkerhetsdatabladet för den aktuella produkten. 
 
 

Allmän information 
 
Ovanstående information, i synnerhet information om produktapplicering, är baserad på omfattande 
utveckling och många års erfarenhet. Den tillhandahålls enligt den kunskap vi har. Men de många kraven 
och villkoren på plats innebär att det kan vara nödvändigt att produkten testas under dessa förhållanden 
för att säkerställa att den är lämplig för det avsedda ändamålet under dessa villkor. Kontakta Soprema 
för mer information. Endast den senaste versionen av dokumentationen är giltig. Vi förbehåller oss rätten 
att göra ändringar för att återspegla tekniska framsteg och förbättringar av våra produkter. 
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 Teknisk chef 
 
 


