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Magnezyt kaustycznie wypalany gatunek GWM98 

 
- jest drobnym, zmielonym proszkiem magnezytu kaustycznie wypalanego (tlenku magnezu)  
- jest produkowany poprzez wydobywanie i kalcynowanie naturalnego, surowego magnezytu  
  o wysokiej czystości 
 
 
Analiza chemiczna: 
  typowe   min./max.  
MgO tlenek magnezu* 98,3 % min. 97,0 % 
CaO tlenek wapnia 0,8 % max. 1,0 % 
SiO2 tlenek krzemu 0,3 % max. 0,5 % 
Fe2O3 tlenek żelaza 0,4 % max. 0,6 % 
MnO tlenek manganu 0,1 % max. 0,2 % 
Al 2O3 tlenek glinu 0,1 % max. 0,2 % 
L.O.I. strata prażenia 1,0 % max. 2,5 % 
* po prażeniu 

 
 
Parametry fizyczne: 
 
kolor: beżowy 
wielkość cząstek: 3 opcje: 

proszek 
mielony 
mielony  

 
ca 90 % - 75 µm (min. 77 % < 75 µm) 
ca 98 % - 75 µm 
ca 98 % - 45 µm 
 

reaktywność: pole powierzchni właściwej (BET) ca 30 m2/g 
gęstość: gęstość nasypowa ca 780 g/l 
 gęstość po ubiciu (ISO 787 - 11) ca 1,10 g/ml 
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Składowanie: produkt musi być przechowywany w czystym, suchym miejscu i chroniony 

przed wilgocią folią polietylenową.  
 MgO szybko chłonie wilgoć z powietrza i tworzy grudki. 
 Zawsze ponownie uszczelniaj pełne oraz częściowo wykorzystane palety 

i pojedyncze worki folią polietylenową. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacje dodatkowe: 
- wszystkie informacje oparte są na danych dostępnych na dzień sporządzenia. Niniejsza specyfikacja 
   jest niekontrolowaną kopią, która nie będzie aktualizowana automatycznie. 
- dane chemiczne i fizyczne odnoszą się do analizy przychodzącego surowca. Inne dane dotyczące 
   minimalnych i maksymalnych wartości mogą być udzielone na żądanie klienta. W tym celu 
   skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży. 
- nie ma gwarancji, domniemanej lub wyrażonej, odnośnie korzystania z produktu, ponieważ warunki 
   jego użycia pozostają poza naszą kontrolą. 

 


