
Era           ТЕХНІЧНИЙ ОПИС 

                    Eracure 91 
                             Поліуретановий затвержувач                               

 __________________________________________________________________ 
Eracure 210 є тріол з низькою молекулярною вагою, високою реакційною здатністю, який 

використовується як затвержувач для поліуретанових преполімерів. Eracure може бути 

використаний сам по собі або в поєднанні з іншими затвержувачами для виробництва поліуретанів 

з більш низькою твердістю, ніж з MОСА.  

 

Типовий аналіз 
 

Середня еквівалентна вага 91 

Гідроксильне число 615-620 

В’язкість @ 25º С (герц) 700 

Питома вага @ 25º С 1,150 

Точка займання (в закритому тиглі ASTM D93) (º С) 196 

 

Сполуки 
 

Для розрахунку кількості Eracure 91, необхідного для затвердіння еластомеру, може бути 

використано наступне; 

 

Мас.ч. Eracure 91, необхідна для затвердіння 

100 мас.ч. преполімеру=                % NCO х 91/42% теорії 

 

Для подальших деталей контактуйте з Технічним Департаментом Era Polymers. 

 

Транспортування та зберігання 

 
Зберігати Eracure 91 в сухому, прохолодному місці між 15-30º С. Тримати в закритій і сухій тарі. 

 

Запобіжні заходи  
 

Поліуретани або поліізоціанурати одержані із цього продукту можуть становити небезпеку  

виникнення пожежі при деяких застосуваннях при дії пожежі та / або високих температур, 

наприклад, зварювання та різання, у присутності кисню або повітря. Поліуретани або 

поліізоціанурати одержані із цього продукту у поєднанні з фосфоровмісними антипіренами 

можуть, коли температура піролізу вище 300º С, виробляють токсичні побічні продукти.  
Цей продукт викликає подразнення очей та шкірі навколо. Пари подразнюючі. Уникати контакту з 

очима, шкірою та одягом. Уникати вдихання випарів. Якщо обробляють у приміщенні, 

забезпечують механічну витяжну вентиляцію.  

Носіть чисті гумові рукавички, чисті захисні водонепроникні окуляри та чистий захисний одяг 

(комбінезон, гумові чоботи, шапка). Знищуйте та замінюйте рукавички часто. Для утилізації цих 

відходів використовуйте захоронення; не розміщуйте у каналізаційних системах. 

 

Перша допомога 
 

Вдихання: Симптоматичне лікування. Винести на свіже повітря і якщо потрібно, використати 

вазоділататор та кисень. Якщо ситуація надзвичайна, викликати лікаря. 

Контакт зі шкірою: Промити ретельно водою з милом або спиртом. 

Контакт з очима: Промивати очі водою щонайменше 15 хвилин. Викликати лікаря.  
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