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Sorbacal® Q90
PKWiU 23.52.10.0; Nr. PL21K40  Data: Kwiecień 2018

Opis produktu 
Sorbacal® Q90 jest reagentem bazującym na tlenku wapnia przeznaczonym
do usuwania kwaśnych zanieczyszczeń ciekłych lub gazowych. Produkt jest
suchym, białym gotowym do użycia proszkiem.
 
Zastosowanie 
• usuwanie kwaśnych zanieczyszczeń gazowych: dwutlenek siarki  (SO2), 
   trójtlenek siarki (SO3), chlorowodór (HCl), fluorowodór (HF) etc. 
 

Wartości deklarowane

Właściwości chemiczne:
CaO – min. 94,0%
MgO – max. 1,0%
CO2 – max. 3,0%
SO3 – max. 0,4%

Właściwości fizyczne:
Reaktywność t60 – max. 1’30”
Ciężar nasypowy – 0,8-0,9 kg/dm3

Pozostałość na sicie
0,09 mm – max. 7,0%
0,2 mm – max. 1,0%

Wartości średnie za 2017 r.*

Właściwości chemiczne:
CaO – 96,2% 
MgO – 0,5% 
CO2 – 1,1% 
SO3 – 0,1%

Właściwości fizyczne:
Reaktywność t60 – 25” 
Ciężar nasypowy – 0,830 kg/dm3

Pozostałość na sicie: 
0,09 mm – 4,1% 
0,2 mm – 0,1% 

Aplikacja 
•  jako proszek do bezpośredniego, suchego wtrysku w strumień spalin w wysokich 

temperaturach.
•  jako wodna zawiesina (mleczko wapienne) przy zastosowaniu mokrej lub półsuchej 

metody oczyszczania.

Opakowanie 
•  materiał luzem – dostarczany cysternami samochodowymi lub kolejowymi 

z rozładunkiem pneumatycznym
• worki typu Big-Bag 500-700 kg

Magazynowanie 
Produkt powinien być transportowany i składowany w warunkach zabezpieczających 
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
 
Wymagania 
Badania wykonano zgodnie z PN-EN 459-2:2010

Bezpieczeństwo 
Karta Charakterystyki Substancji – tlenek wapnia 
Tlenek wapnia, główny składnik Neutralac® Q90VHR został zarejestrowany zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (z późniejszymi zmianami) i ma nadany numer 
rejestracyjny REACH: 01-2119475325-36-0069 
 
Karta produktu 
Dostępna na: www.lhoist.pl

*  Wartości średnie nie są gwarantowane przez 
producenta. Podane analizy są  orientacyjne 
i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń 
gwarancyjnych.

Produkty Sorbacal® zostały opracowane 
w celu dostarczenia optymalnych rozwiązań 
w procesach oczyszczania spalin.

Sorbacal® jest zarejestrowanym znakiem 
towarowym Grupy Lhoist.


