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WŁAŚCIWOŚCI COOLANT®

COOLANT®

– suchy lód to dwutlenek węgla w stanie

stałym. Powstaje przy rozprężaniu ciekłego dwutlenku węgla
do ciśnienia poniżej punktu potrójnego. Z około 2,5 kg ciekłego
dwutlenku węgla powstaje 1 kg suchego lodu w postaci śniegu.

 uchy lód sublimuje (przechodzi bezpośrednio ze stanu stałego w stan gazowy).
S
Ma temperaturę –79°C.
Może spowodować odmrożenia przy bezpośrednim kontakcie
– konieczność stosowania rękawic ochronnych.
Powstający z niego gaz jest 1,5 razy cięższy od powietrza.
Nie posiada smaku ani zapachu.
W odróżnieniu od lodu wodnego, po odparowaniu, nie pozostawia wilgoci.
W reakcji z wodą wytwarza słaby kwas i powoduje przyspieszenie reakcji sublimacji.
Hamuje rozwój bakterii i grzybów.
Jest niepalny, nietoksyczny – jednak powstający z niego gazowy dwutlenek węgla,
w pomieszczeniach zamkniętych może spowodować zagrożenie uduszeniem.

Tak powstały produkt odpowiednio sprasowany do formy bloków lub
granul, może być stosowany w wielu dziedzinach.

ZASTOSOWANIA
jako katalizator lub inhibitor w reakcjach chemicznych,
 transport i przechowywanie materiałów łatwopsujących się
(żywność, materiał roślinny, farmaceutyki),
catering, schładzanie produktów spożywczych,
czyszczenie powierzchni delikatnych lub trudnodostępnych,
 bróbka termiczna metali, gumy,
o
 bojnie zwierząt,
u
efekty specjalne.

TYPOWE PARAMETRY COOLANT® – SUCHEGO LODU
COOLANT® / KOSTKI

COOLANT® / GRANULAT

COOLANT® / PLASTRY

Gęstość [kg/dm3]

1,5

Gęstość [kg/dm3]

1,45

Gęstość [kg/dm3]

1,5

Temperatura [ºC]

–79

Temperatura [ºC]

–79

Temperatura [ºC]

–79

Wymiary
kostek [mm]

250x160x160

Średnica [mm]

3 i 16

Wymiary
kostek [mm]

210x125x20-70

Waga [kg]

10,5±0,5

Waga [kg]

0,8-2,8

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE
Coolant musi być przechowywany i transportowany w specjalnych termicznych pojemnikach.
Plastry na życzenie klienta mogą być zafoliowane.

Typ pojemnika

Maola 460

Wymiary zewnętrzne

BAC 260

BAC 480

BAC 600

1240x1095x1080 H 996x926x810 H

1200x1000x970 H

1200x1200x970 H

Wymiary wewnętrzne

946x804x625 H

800x720x455 H

1000x800x600 H

1000x1000x600 H

Waga pustego kontenera

140 kg

73 kg

112 kg

122 kg

Waga suchego lodu

370 kg

200 kg

380 kg

480 kg

Oferujemy także opakowania styropianowe o pojemności 10-60 kg.
Pojemniki z suchym lodem powinny być szczelnie zamknięte.
Suchy lód cały czas sublimuje – nie wolno przechowywać go w pomieszczeniach bez wentylacji.
T
 ransport suchego lodu musi odbywać się pojazdem, gdzie przestrzeń ładunkowa jest szczelnie oddzielona
od kabiny kierowcy.
P
 rzy pracy z suchym lodem należy obowiązkowo stosować termoizolacyjne rękawice, dodatkowo
odpowiednie buty i ubranie powinny chronić przed przypadkowym kontaktem z suchym lodem.

