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GranCel® GP ED 

GranCel® GP ED: speciális, cellulóz alapú, természetes poliszacharid, amely  diszperziós festékek 
és diszperziós vakolatok, finomvakolatok sűrítésére terveztek. 
 

Előnyei: 
✓ kiváló sűrítő, viszkozitásnövelő 

✓ hatékony reológia- és emulzió-stabilizáló képesség 

✓ kompatibilis anionos és nemionos felületaktív anyagokkal is 

✓ segíti a filmképzést, nincs visszamaradt részecske a felületen 

✓ víztiszta oldat 

✓ javítja a festék fedőképességét 

✓ a gyors, csomómentes oldódásának köszönhetően a gyártás során kapacitásnövelés 

érhető el 

✓ saját fejlesztésű termék 
 

Felhasználási javaslat, útmutató: 
 

A GranCel® GP ED különleges szemcsemérete és egyedi gyártástechnológiája segítségével az oldási idő 
jelentősen felgyorsítható! A bekeverési utasítást tartsuk be. Az aktiválás miatt a terméket a gyártás első 
fázisában javasolt beadagolni. 
 

Bekeverési javaslat: 

• A kívánt mennyiségű GranCel® GP ED terméket folyamatosan a vízhez adagoljuk; a víznek semleges 

vagy enyhén savas pH értékűnek kell lennie, így homogén, csomómentes diszperzió alakul ki, még 

minimális keverés mellett is.  

• Keverjük a diszperziót kb. 5 percig, amennyiben ez megoldható. 

• A teljes viszkozitás (sűrítés, reológia stb.) kialakulása nagyon rövid idő alatt végbemegy, amikor a 

terméket aktiváljuk: 20-25 gramm NaOH (20%) adagolása szükséges / GranCel® GP ED 

kilogrammonként. Az NaOH aktiválja a polimert, amely így gyakorlatilag azonnal besűrűsödik; 

nem marad oldhatatlan szemcse vagy csomó. (pH 9-10) 

• A beadagolt NaOH nem befolyásolja a receptúrát, felhasználódik az aktiváláshoz. 

• Ezután a festék gyártása a szokásos módon, a receptúra szerint folytatódhat. 

• E kiváló tulajdonságának köszönhetően a termék felhasználható a keverőbe történő közvetlen 

beadagolással, bármilyen keverő rendszerben,  

• vagy 3-5% vizes oldat formájában törzs-oldat is készíthető, amely segítségével a gyártás végén a 

viszkozitás könnyedén korrigálható (hosszabb tárolás esetén, aktiválás után, biocid hozzáadása 

szükséges) 
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Felhasználási területek: 

 

 Diszperziós falfesték 

 Diszperziós vakolatok 

 Finommosószerek pl. kézmosó, kéztisztító, folyékony szappan, öblítő stb. 

(transzparensek is), ahol a technológiában az aktiválás megoldható 

Adagolás:  

 05,-1,5 % (wt)  

 

  Általános specifikáció: 

 Megjelenés:      krémszínű, finomszemcsés 

 Nedvesség-tartalom:     Max. 10% (csomagoláskor) 

 pH (2% oldat)     4.5-6.5 (aktiválás előtt) 

 Viszkozitás*:     4.000-6.000 mPas 

(* Brookfield 20rpm, 200C, 2% desztillált vizes oldat, aktiválás után)  

 Szemcseméret:     Max. 0,5% (on 14 US mesh) (1,4mm) 

 

Minőség megőrzése: 1 év (Közvetlen napfénytől, párától, nedvességtől távol tartani (ld. MSDS)) 

Csomagolás: 25 kg papírzsák, 1000kg palettázva.  

Származás:   Európai Unió 

 

Kizárólagos importőr és forgalmazó: 

TiKEM Hungary Kft. 
www.tikemhungary.hu 
info@tikemhungary.hu 

 
(illetve Európában a TiKEM csoport tagjai: TiKEM Hungary Kft.; TiKEM Doo.; TiKEM BiH) 

 
*Az adatlapon szereplő értesülések 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 összetevőjeként használják, az adatlapon 
szereplő tájékoztatás nem használható fel.  
Biztonsági és személyi védelemre vonatkozóan lásd még a Biztonságtechnikai adatlapot.         
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