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VICHEMFLOC 70010© 

 
Tên sản phẩm: VICHEMFLOC 70010© Là loại không ion Polyacrylamit , phân tử 
lượng trung bình  
 
Description: VICHEMFLOC 70010© is a medium molecular weight non-ionic 
polyacrylamide supplied as a powder.   
 
Ứng dụng thông thường: VICHEMFLOC 70010© Là chất trợ lắng cho quá trình kết 
lắng trong nghành khai khoáng, áp dụng trong quá trình sử lý nứơc thải ở pH rất thấp. 
VICHEMFLOC 70010© cũng được biết làm tốt trong quá trình làm trong các axit  
 
Typical Applications: VICHEMFLOC 70010© is suitable for use as a 
settlement aid in many mineral-processing applications and is particularly effective 
under very low PH conditions, as encountered in acidic leach operations. 
 
Các đặc tính kỹ thuật: Là dạng bột tơi, mịn 
(Typical Properties): An off white free flowing powder 
Tỷ trọng đống (Bulk density):          0.7 to 0.8g/cm³  
Phân tử lượng (Molecular Weight):  cao (High) 
Đặc tính ion  (ionic Charge):   không ion (Non ion) 
Độ nhớt (Approx Brookfield Viscosities @ 45ºC):  
Dung dịch 0,1% (0.1% solution, spindle 3 @60rpm)        23.8Cps 
pH dung dịch 0,5% (PH of 0.5% solution):  7 to 7,5 
pH Hoạt tính (Effective PH range):   0 to 13 
Kích cỡ hạt (Mesh Size):    5% >1 mm, 5% < 0.2mm 
Đóng gói:  VICHEMFLOC 70010© Được đóng trong túi 0,5kg hoặc bao 25kg 
(Packaging): VICHEMFLOC 70010© packed in 0,5kg or 25kgs bags 
Bảo quản:  VICHEMFLOC 70010© có thể sử dụng tốt được 24 tháng ở nhiệt độ 
5-350C ở chỗ thông thoáng tránh ánh nắng và ẩm cao 
Storage: VICHEMFLOC 70010© can be stored for 24 months if the 
temperature is stable between 5 and 350C, away from direct sunlight and moisture.  
 
The information given above is for information only and does not constitute a 
specification and therefore no liability is assumed.  
 
 
   
 


