A RR TEK K ® 860
Emulsificante de Ruptura Lenta Catiônico (+) e Aniônico (-)

FICHA TÉCNICA
QUÍMIC A PAR A PRODUÇ ÃO DE EMUL SÕES ASFÁLTIC AS DE ALTO DESEMPENHO
EMPREGADAS NA MANUTENÇ ÃO, CONSTRUÇ ÃO E RECICL AGEM DE PAVIMENTOS
O ArrTekk 860 é um emulsificante versátil empregado para produção de emulsões asfálticas de ruptura· lenta convencionais ou
modificadas por polímeros, tanto catiônicas (CSS-1, CSS-1h), quanto aniônicas (SS-1, SS-1h) em conformidade com especificações
típicas, incluindo AASHTO M-208, M-140/ ASTM D-977 e ASTM D-2397. Emulsões CSS e SS têm o maior grau de estabilidade e
são usadas em uma variedade de aplicações na reabilitação e implantação de pavimentos asfálticos.

APLICAÇÕES

CAR AC TERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

COMPATIBILIDADE

ELEVADA ESTABILIDADE AO BOMBEAMENTO
E A ARMAZENAGEM

CIMENTO ASFÁLTICO
DE PETRÓLEO

Reciclagem em usina estacionária
ou móvel

Produção de emulsões asfálticas de maior resistência ao
bombeamento e estocagem, em função do reduzido tamanho
de partícula da emulsão pura ou diluída em água, (sem
formação de peneira), possibilitando sua aspersão homogênea
em serviços de imprimação, pintura de ligação, capa selante e
tratamento anti-pó.

Emulsiona facilmente todos os
tipos de cimentos asfálticos de
petróleo, incluindo ricos em
parafi na, de baixa penetração e
modifi cados por SBS

Reciclagem/Estabilização in situ de
solos/bases granulares

MISTURA FÁCIL

Imprimação e Pintura de ligação
Capa selante por penetração e
Tratamento anti-pó
Lama asfáltica e Pré-misturado a
frio denso

UTILIZE ARRTEKK 860 QUANDO
VOCÊ PRECISA DE:

•

•

•

•

Emulsões que permaneçam
estáveis durante
armazenamento prolongado
e após ciclos repetidos
de bombeamento
Emulsões que sejam de fácil
mistura para revestir e aderir
aos materiais reciclados
Emulsões para reciclagem
estáveis, que não rompam
tão rapidamente em obras
de reciclagem.
Um emulsifi cante fácil de usar
para uma produção mais rápida

Tempo de recobrimento adequado da emulsão, quando em
mistura com materiais granulares ou fi nos, em serviços de lama
asfáltica, pré-misturado a frio denso e reciclagem/estabilização
asfáltica.
APLICAÇÃO FÁCIL
Facilidade de espalhamento e compactação com equipamentos
usuais empregados em serviços de aplicação de misturas e de
reciclagem/estabilização asfáltica in situ, sem quebra prematura
da emulsão e aderência ao equipamento
VERSÁTIL
Produz tanto emulsões de ruptura lenta catiônicas, quanto
aniônicas para uma gama de serviços asfálticos
FÁCIL MANUSEIO, PRODUÇÃO MAIS RÁPIDA
Baixa viscosidade até 16 °C, elimina a necessidade de
aquecimento para bombear durante a produção da fase aquosa
Dispersa e homogeneíza rapidamente em água com agitação
mínima, reduzindo o tempo de preparo da fase aquosa
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POLÍMEROS
MODIFICADORES
Compatível com látex acrílico e
de SBR
AGREGADOS
Mistura facilmente e é
compatível com pavimentos
asfálticos reciclados (RAP),
calcário, granito e a maioria de
outros tipos de agregados e
materiais de base granulares,
mesmo quando úmidos e/ou
com pó

RECOMENDAÇÕES DE USO
Formulação Típica

ArrTekk 860

Ácido Clorídrico (HCI)

CSS para PMF e Lama Asfáltica

1.6 – 2.0%

pH 1.5 – 2.5 para sabão

CSS para Imprimação

1.2 – 1.8%

pH 1.5 – 2.5 para sabão

SS para LAN

1.6 – 2.0%

Nenhum. Usar como se encontra.

SS para Imprimação

1.2 – 1.8%

Nenhum. Usar como se encontra.

Teor de asfalto típico é de 60 – 62%.
As percentagens são dadas em peso de emulsão.

CAR AC TERÍSTICAS FÍSICAS
Propriedade:

Descrição:

Aspecto, 25 °C (77 °F)

Líquido escuro

Odor

Amina, resinoso

Densidade, 25 °C (77 °F)

1,08 kg/L (9,04 lbs/gal)

Viscosidade, 25 °C (77 °F)

880 cP

Ponto de Escoamento

< 2 °C (35 °F)

Inventário TSCA (Lei de
Controle de Substâncias
Tóxicas dos EUA)

* Facilmente bombeável
até 16 °C (60 °F)
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Inventário DSL (Lista de
Substâncias Domésticas
do Canadá)

Listado

C.A.S. (Serviço de Abstratos
Químicos) Número

Proprietário

1.11
kg/L
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*Os valores de densidade e viscosidade apresentado são típicos, e não
especifi cações. Faixas típicas para os valores de densidade e viscosidade
são ± 2 e ± 20%.

DISPONIBILIDADE

MANUSEIO E ARMAZENAMENTO
Manusear o produto de acordo com a Ficha de Informações
de Produtos Químicos (FISPQ) e procedimentos de segurança
adequados. Evitar a contaminação do produto com outros materiais.
Não aqueçer o produto em temperatura maior do que 49 °C (120 °F)
por períodos prolongados. A faixa de temperatura de armazenamento
e manipulação do produto recomendada é de 16 a 49 °C (60 a 120 °F).

O ArrTekk 860 está disponível para envio em tambores de
199,6 kg / 440 lb peso líquido ou em contêineres IBC de
997,9 kg / 2,200 lb peso líquido.

SUPORTE TÉCNICO
Para solicitar informações adicionais do produto, contate seu representante regional da Road Science (Divisão da Arrmaz). Você também
pode nos contatar no número 918-960-3800 ou customerservice@roadscience.net, ou visitar nosso website em roadscience.net.
As informações contidas neste documento são apresentadas de boa fé e acreditamos que sejam precisas. No entanto, a ArrMaz Products, LP não assume nenhuma responsabilidade pelas
informações fornecidas. As informações técnicas e recomendações de uso e manuseio dos nossos produtos contidas nesta fi cha técnica são fruto de experiência e experimentação prática realizada
em laboratório. Desta forma, a ArrMaz Products, LP não oferece nenhuma garantia. Além disso, uma vez que a gestão e aplicação dos nossos produtos pelos usuários está fora de nosso controle, a
ArrMaz Products, LP não assume responsabilidade direta ou indireta pelo uso ou por quaisquer danos relacionados com a utilização de nossos produtos.
© 2017 ArrMaz Products, LP. Todos os direitos reservados. Este material não pode ser reproduzido, exibido, modifi cado ou distribuído sem a permissão expressa e prévia por escrito do detentor
dos direitos autorais.
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