
  
  

                                                                                                                        

    
  
  11..  GGEENNEERRAALLIITTAATTII                      
  11..11..  PPrroodduussuull  ““  PPIITTUURRAA  ““  GG  55117733--11  eessttee  uunn  ggrruunndd    mmoonnooccoommppoonneenntt  ppee  bbaazzaa  rraassiinnii  aallcchhiiddiiccee  ggrraassee..  
  11..22..  EElleemmeennttee  ccaarraacctteerriissttiiccee  ggeenneerraallee                  
    --ppuutteerree  ddee  aaccooppeerriirree  ffooaarrttee  bbuunnaa                
    --eettaallaarree  bbuunnaa                      
    --dduurriittaattee  bbuunnaa                      
    --rreezziisstteennttaa  bbuunnaa  llaa  iinntteemmppeerriiii..  
  
  22..  DDOOMMEENNIIII  DDEE  UUTTIILLIIZZAARREE                  
  PPrroodduussuull  GG  55117733--11  ssee  uuttiilliizzeeaazzaa  llaa  pprrootteejjaarreeaa  ssuupprraaffeetteelloorr  mmeettaalliiccee,,  eexxppllooaattaattee  iinn  aaeerr  lliibbeerr  ssaauu  iinntteerriioorr,,  ccoonnffeerriinndduu--llee  
aacceessttoorraa  uunn  aassppeecctt  ppllaaccuutt..  EEssttee  uuttiilliizzaatt  ppeennttrruu  aaccooppeerriirreeaa  ssuupprraaffeetteelloorr  nnooii,,  pprreeccuumm  ssii  ppeennttrruu  iinnttrreettiinneerreeaa  ssaauu  rreeppaarraarreeaa  
ssuupprraaffeetteelloorr  ccaarree  aauu  mmaaii  ffoosstt  vvooppssiittee..  EEssttee  rreeccoommaannddaatt  ppeennttrruu::  
                                                  --lluuccrraarrii  ddee  vvooppssiittoorriiee  CCFFRR,,  ccuumm  aarr  ffii  pprrootteeccttiiaa  ppoodduurriilloorr  mmeettaalliiccee  ddee  ccaallee  ffeerraattaa,,  aa    iinnssttaallaattiiiilloorr  ssii  aa  eelleemmeenntteelloorr  
mmeettaalliiccee  ddee  llaa  lliinniiaa  ddee  ccoonnttaacctt,,  eettcc..  
                      --pprrootteeccttiiaa  ccoonnssttrruuccttiiiilloorr  ssuupprraatteerraannee  aappaarrttiinnaanndd  rreetteelleelloorr  eelleeccttrriiccee          
                      --pprrootteeccttiiaa  eelleemmeenntteelloorr  ddee  ccoonnssttrruuccttiiii  ddiinn  ootteell..                
  
  33..CCAARRAACCTTEERRIISSTTIICCII  TTEEHHNNIICCEE                    

NNrr..  
ccrrtt..        

DDeennuummiirreeaa    
ccaarraacctteerriissttiicciiii                      

UU..MM..  VVaallooaarreeaa  ccaarraacctteerriissttiicciiii  MMeettooddaa  ddee  aannaalliizzaa  

                                                                                                                                                                              aa))..  CCaarraacctteerriissttiiccii    pprroodduuss  lliicchhiidd  
11  AAssppeecctt    --      LLiicchhiidd  oommooggeenn,,  vvaassccooss,,  ffaarraa  

iimmppuurriittaattii  mmeeccaanniiccee  
vviizzuuaall  

22  TTiimmpp  ddee  ssccuurrggeerree,,  2200  °°CC,,  ccuuppaa  SSTTAASS      
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2255  mmiinn,,  mmiinniimm  
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6600  SSRR  EENNIISSOO  
33225511  ::  22000033  

44  FFiinneettee  ddee    ffrreeccaarree,,  mmaaxx..    µµmm  6600  
  

SSRR  EENNIISSOO  
11552244  ::  22000022  

55  DDeennssiittaattee,,  2233°°CC  gg  //  mmll  11,,2222  ±±    00,,0055  SSRREENN  IISSOO  
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11  
  

SSTTAASS    
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11  AAssppeecctt          --  mmaatt  vviizzuuaall  
  

22  CCuullooaarree  --  rroossuu  ooxxiidd  vviizzuuaall  
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6655  ±±  55%%,,  mmaaxx..  
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44  DDuurriittaattee  PPeerrssoozz,,  mmiinn..  ss  8800  

  
SSRREENN  IISSOO  
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aaddeerreennttaa  
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SSRR  EENNIISSOO  
22440099  ::22000033  

66  RReezziisstteennttaa  llaa  aappaa,,  2244  oorree  --  bbuunnaa  SSRR  EENNIISSOO  
22881122--22::11999966  

77  RReezziisstteennttaa  llaa  uulleeii  mmiinneerraall,,  1100  oorree  --  bbuunnaa  SSTTAASS  
22999944--  6699  

88  RReezziisstteennttaa  llaa  cceeaattaa  ssaalliinnaa,,  440000  oorree                
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SSRR  EENNIISSOO  
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11..  MMeettooddaa  ddee  aapplliiccaarree  --                  --  ppeennssuullaarree  
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µµmm//ssttrraatt  2255  --  3355    SSRREENN  IISSOO  
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44..  CCOOMMPPAATTIIBBIILLIITTAATTEE                    

  NNuu  ssee  rreeccoommaannddaa  aammeesstteeccaarreeaa  pprroodduussuulluuii  GG  55117733--11  ccuu  aallttee  pprroodduussee..  
  
  55..  PPRREEGGAATTIIRREEAA  SSUUPPRRAAFFEETTEEII  
  55..11..  PPrreeggaattiirreeaa  ssuupprraaffeetteelloorr  mmeettaalliiccee  ccaarree  nnuu  aauu  mmaaii  ffoosstt  aaccooppeerriittee  
          --SSee  iinnddeeppaarrtteeaazzaa  eevveennttuuaalleellee  uurrmmee  ddee  nnoorrooii,,  pprraaff  ssii  iimmppuurriittaattii  
          --SSee  iinnddeeppaarrtteeaazzaa  rruuggiinnaa  ccuu  oo  ppeerriiee  ddee  ssaarrmmaa  ssaauu  ccuu  hhaarrttiiee  aabbrraazziivvaa  ddee  ffiinneettee  mmeeddiiee  
        --SSee  ddeeggrreesseeaazzaa  ssuupprraaffaattaa  pprriinn  ssppaallaarree  ccuu  aappaa  ssii  ssaappuunn((ddeetteerrggeenntt))  ssaauu  ccuu  ddiilluuaannttuull  rreeccoommaannddaatt  ssii  ssee  sstteerrggee  ccuu  oo  
ccaarrppaa  ccuurraattaa  ssii  uussccaattaa..OOppeerraattiiaa  ssee  rreeppeettaa  ppaannaa  llaa  iinnddeeppaarrttaarreeaa  ccoommpplleettaa  aa  ssttrraattuulluuii  ddee  ggrraassiimmii..  
        --IInn  cceell  mmuulltt  33  oorree  ddee  llaa  ddeeggrreessaarree  ttrreebbuuiiee  aapplliiccaatt  pprriimmuull  ssttrraatt  ddiinn  ssiisstteemmuull  ddee  aaccooppeerriirree,,  rreessppeeccttiivv  uunn  ggrruunndd  
aannttiiccoorroozziivv..  
  55..22..PPrreeggaattiirreeaa  ssuupprraaffeetteelloorr  mmeettaalliiccee  ccaarree  aauu  mmaaii  ffoosstt  aaccooppeerriittee  
            --SSee  iinnddeeppaarrtteeaazzaa  eevveennttuuaalleellee  uurrmmee  ddee  nnoorrooii,,  pprraaff  ssii  aallttee  iimmppuurriittaattii  
            --SSee  iinnddeeppaarrtteeaazzaa  rruuggiinnaa  ssii  vvooppsseeaauuaa  ddeeggrraaddaattaa  aapplliiccaattaa  aanntteerriioorr  ccuu  oo  ppeerriiee  ddee  ssaarrmmaa  ssaauu  ccuu  hhaarrttiiee  aabbrraazziivvaa  ddee  
ffiinneettee  mmeeddiiee..  
          --SSee  ddeeggrreesseeaazzaa  ssuupprraaffaattaa  pprriinn  ssppaallaarree  ccuu  aappaa  ssii  ssaappuunn((ddeetteerrggeenntt))  ssaauu  ccuu  ddiilluuaannttuull  rreeccoommaannddaatt  ssii  ssee  sstteerrggee  ccuu  oo  
ccaarrppaa  ccuurraattaa  ssii  uussccaattaa..OOppeerraattiiaa  ssee  rreeppeettaa  ppaannaa  llaa  iinnddeeppaarrttaarreeaa  ccoommpplleettaa  aa  ssttrraattuulluuii  ddee  ggrraassiimmii..  
            --IInn  cceell  mmuulltt  33  oorree  ddee  llaa  ddeeggrreessaarree  ttrreebbuuiiee  aapplliiccaatt  pprriimmuull  ssttrraatt  ddiinn  ssiisstteemmuull  ddee  aaccooppeerriirree,,  rreessppeeccttiivv  ggrruunndd  GG  55117733--11..  
  

66..  CCOONNDDIITTIIII  DDEE  AAPPLLIICCAARREE  
    --tteemmppeerraattuurraa  mmeeddiiuulluuii  ::  1100--3300  ººCC    

--uummiiddiittaattee  rreellaattiivvaa  ::  mmaaxx..  7700%%  
                                                          --tteemmppeerraattuurraa  ssuuppoorrttuulluuii  ((mmeettaalliicc))  ::  ccuu  cceell  ppuuttiinn  33  ººCC  mmaaii  mmaarree  ddeeccaatt  tteemmppeerraattuurraa  ppuunnccttuulluuii  ddee  rroouuaa  ppeennttrruu  aa  
eevviittaa  ccoonnddeennssaarreeaa  uummiiddiittaattiiii  ppee  ssuuppoorrtt..  
  

  77..  IINNSSTTRRUUCCTTIIUUNNII  DDEE  AAPPLLIICCAARREE  
SSee  ccoonnddiittiioonneeaazzaa  pprroodduussuull  llaa  tteemmppeerraattuurraa  ddee  1100  --  3300°°CC  ssii  ssee  oommooggeenniizzeeaazzaa  bbiinnee..  IInnaaiinnttee  ddee  aapplliiccaarree  ssee  ddiilluueeaazzaa  

pprroodduussuull  iinn  pprrooppoorrttiiiillee  rreeccoommaannddaattee  ssaauu  iinn  pprrooppoorrttiiiillee  nneecceessaarree  ppeennttrruu  aa  oobbttiinnee  ggrroossiimmiillee  ddee  ppeelliiccuullaa  cceerruuttee..  
                          AAssttffeell  pprreeggaattiitt,,  ggrruunndduull  GG  55117733--11  ssee  ppooaattee  aapplliiccaa  iinn  ssiisstteemmuull  ::    
  --11--  22  ssttrraattuurrii  ddee  ggrruunndd  GG  55117733--11  aapplliiccaatt  iinn  cceell  mmuulltt  33  oorree  ddee  llaa  ddeeggrreessaarree  ((ggrroossiimmee  ssttrraatt  uussccaatt  ::  2255--3355  µµmm  //  ssttrraatt))..  
  --11--22  ssttrraattuurrii  ddee  eemmaaiill  sseerriiaa  EE  55110000,,  EE  55440000    ssaauu  EESS  55440000..  PPrriimmuull  ssttrraatt  ddee  eemmaaiill  ssee  aapplliiccaa  dduuppaa  2244  ddee  oorree  ddee  llaa  
uussccaarreeaa  ggrruunndduulluuii  ((ggrroossiimmee  ssttrraatt  uussccaatt  ::  3300  --  4400  µµmm//  ssttrraatt))..  
  AAll  ddooiilleeaa  ssttrraatt  ddee  eemmaaiill  ssee  ppooaattee  aapplliiccaa  iinn  ssiisstteemm  uudd//uudd,,  llaa  1100  --1155  mmiinnuuttee  ddee  llaa  aapplliiccaarreeaa  pprriimmuulluuii  ssttrraatt  ddaarr,,  eessttee  
pprreeffeerraabbiill  ssaa  ssee  aapplliiccee  dduuppaa  2244  ddee  oorree  ddee  llaa  uussccaarreeaa  pprriimmuulluuii  ssttrraatt..  
  IInn  ffuunnccttiiee  ddee  ccoonnddiittiiiillee  ddee  eexxppllooaattaarree,,  nnuummaarruull  ddee  ssttrraattuurrii  aapplliiccaattee  ppooaattee  ccrreessttee..    
  CCoonnssuumm  ssppeecciiffiicc  ::  ppaannaa  llaa  1122  mm22//  ll//  ssttrraatt,,  llaa  oo  ggrroossiimmee  ssttrraatt  uussccaatt  2255  --  3355  µµmm..  
      
  88..  AAMMBBAALLAARREE  
  CCuuttiiii  mmeettaalliiccee  ddee  00,,775500ll,,44ll  ssii  bbiiddooaannee  mmeettaalliiccee  ddee  2200ll  ..  
  
  99..  TTEERRMMEENN  DDEE  VVAALLAABBIILLIITTAATTEE  
  2244  ddee  llaa  ddaattaa  ffaabbrriiccaattiieeii,,  iinn  ccoonnddiittiiiillee  rreessppeeccttaarriiii    pprreevveeddeerriilloorr  ddee  aammbbaallaarree  ssii  ddeeppoozziittaarree..  IInn  ffuunnccttiiee  ddee  ccoonnddiittiiiillee  ddee  
ddeeppoozziittaarree,,  iinnaaiinntteeaa  uuttiilliizzaarriiii  ssee  rreeccoommaannddaa  aammeesstteeccaarreeaa  pprroodduussuulluuii..    
  

1100..  SSEECCUURRIITTAATTEEAA  MMUUNNCCIIII  
  TTooaattee  ooppeerraattiiiillee  ddee  mmaanniippuullaarree,,  ttrraannssppoorrtt,,  ddeeppoozziittaarree,,  uuttiilliizzaarree  ssee  vvoorr  rreeaalliizzaa  rreessppeeccttaanndd  ccuu  ssttrriicctteettee  nnoorrmmeellee  ddee  
pprreevveenniirree  aa  iinncceennddiiiilloorr,,  nnoorrmmeellee  ddee  pprrootteeccttiiaa  mmuunncciiii  ssii  iiggiieennaa  ssaanniittaarraa..  SSee  iinntteerrzziiccee  ::  pprreezzeennttaa  oorriiccaarroorr  ssuurrssee  ddee  ffoocc,,  vvooppssiirreeaa  
iinn  ssppaattiiii  ffaarraa  oo  vveennttiillaattiiee  ccoorreessppuunnzzaattooaarree,,  ccoonnttaaccttuull  ddiirreecctt  aall  ppiieelliiii  ccuu  pprroodduussuull  rreessppeeccttiivv,,  iinnhhaallaarreeaa  pprreelluunnggiittaa  aa  vvaappoorriilloorr,,      
iinnggeerraarreeaa  pprroodduussuulluuii..        
  
  1111..  NNOOTTAA  
  TTooaattee  aacceessttee  ddaattee  aauu  ccaarraacctteerr  ggeenneerraall  pprriivviinndd  ppeerrffoorrmmaanntteellee  ssii  uuttiilliizzaarreeaa  pprroodduussuulluuii,,  ddee  aacceeeeaa  rreeccoommaannddaamm  tteessttaarreeaa    
pprroodduussuulluuii  iinn  ccoonnddiittiiiillee  pprroopprriieeii    tteehhnnoollooggiiii  ddee  aapplliiccaarree  aa  bbeenneeffiicciiaarruulluuii..  
    RRuuggaamm  ccoonnssuullttaattii  pprroodduuccaattoorruull  ppeennttrruu  llaammuurriirrii  ssuupplliimmeennttaarree..  
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