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TiKEM STOP ABSZORBENS 

 

 

TiKEM STOP egy szerves polimer, amely különleges tulajdonsága révén a saját 
súlyánál 50-800-szoros mennyiségű vizet képes elnyelni! Ennek következtében az 
eredeti méretéhez képest min. 10-szeresen megduzzad.  
Miután a polimer elnyelte a vizet, csak vegyileg lehet azt eltávolítani, kipréselni 
nem lehetséges. (1%-os fehérítőszeres oldat felbontja) 
 
Szerepe a fúrási folyamatoknál: 

 
 CMC/bentonit alapú fúróiszapok használata esetén: lubrikálószerként segít a 

furadékkal telített fúróiszap sűrűségének csökkentésében, ezzel segítve a 
szivattyúk működését. (csapágygolyó effektus) Javasolt adagolás: 0,5kg/m3 iszap 
 

 Fúrási folyadék-veszteség, repedés kitöltés: Az elkészített iszapba bekeverve, a 
TiKEM STOP bevitelével a repedésekbe és a porózus talajba, elkerülhető a 
nagymértékű folyadékveszteség. A TiKEM STOP a rendelkezésre álló folyadékot 
felszívja, így zseléssé változtatja a vizet és a folyamatos cirkuláció közben kitölti a 
repedéseket. A beadagolt TiKEM STOP mennyisége folyamatosan növelhető, 
amíg a folyadékveszteség megáll vagy olyan mértékűre csökken, hogy a munka 
elvégezhető. 
Az adagolás függ a folyadék veszteség mértékétől, a talaj típusától és a jelenlévő 
talajvíz összetételétől, illetve sótartalmától.                                                                                                                                                               
Javaslat: TiKEM STOP 0, 5-től 5 kg-ig/ köbméter iszap. 

 
Egyéb felhasználási területek: 
 

 Szennyvizek ártalmatlanítása: A folyékony szennyeződésekhez TiKEM STOP 
abszorbenst adagolva átalakítja azt egy szilárd masszává, amelyet aztán könnyen 
eltávolíthatunk, vagy összegyűjthetünk.  
Felhasználási javaslat: TiKEM STOP terméket 5 kg-tól 10 kg-ot adagolunk a 
folyékony szennyeződéshez, majd állni hagyjuk. Amikor a folyadékot felszívta, 
gyűjtsük össze és tároljuk az előírásoknak megfelelően. Amennyiben a szennyvíz 
keménysége vagy sótartalma magas, (szennyvízben a sótartalom nagysága a 
hatásfokot rontja) ezért emelni kell a koncentrációt. 
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Általános jellemző tulajdonságai: 

 
 Megjelenés:     0,5-3mm granulátum 
 Litersúly:      0,8 g/cm3 
 Tárolási hőmérséklet:   5-35 0C között 
 Javasolt körülmények:  Óvjuk a nedvességtől! 
 Minőség megőrzési ideje:  12 hónap 
 Oldhatósága:    Vízben nem oldódik 
 Tűzveszélyesség:   Nem tűzveszélyes 
 Toxicitás:     Nem mérgező, környezetre nem káros,  

Lebomlása nagyon lassú 
 Származási ország:    EU 

 

 
 
Csomagolás: 25 Kg műanyag zsákban 
    raktárunkban folyamatosan kapható 
 
Kizárólagos forgalmazó: 
 
       Ti KEM Hungary Kft. 
      info@tikemhungary.hu 
 
*Az adatlapon szereplő információk olyan forrásból származnak, amelyet megbízhatónak ítélünk meg. Az itt közölt adatok 
tájékoztató jellegűek, nem tekinthetőek minőség vagy garanciavállalásnak. A termék kezelésével és tárolásával és felhasználásával 
kapcsolatos nem rendeltetésszerű használatból eredő mindenféle kötelezettséget, veszteséget, költséget elutasítunk. Az ezekkel 
kapcsolatos kötelezettségeket a felhasználónak kell betartania. Ez az adatlap kizárólag adott anyagra lett elkészítve, amennyiben ezt más 
termék komponenseként használják, az adatlapon szereplő információ nem használható fel. Biztonsági és személyi védelemre vonatkozóan 
lásd még Biztonságtechnikai adatlapot.        

     Dokumentum vége 
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