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Produção de fase aquosa com látex SBR aniônico
1. Adicione a água no tanque. A água deve estar bem acima do nível do misturador e aquecida à temperatura de 

40 - 60ºC. Inicie a agitação e mantenha até o fi nal do processo, quando a fase aquosa estará pronta para produção 
de emulsão.

2. Aqueça o ArrTekk 1295 à temperatura de 35 - 70ºC e adicione ao tanque. Continue a agitação até a solução 
fi car homogênea.*

3. Adicione o látex ao tanque. Continue a agitação até homogenização.

4. Inicie VAGAROSAMENTE a adição de ácido clorídrico até atingir o pH desejado. **

5. Adicione a água restante, se aplicável. Verifi que o pH e ajuste se necessário com ácido clorídrico.

Produção de fase aquosa com látex SBR catiônico
1. Adicione a água no tanque. A água deve estar bem acima do nível do misturador e aquecida à temperatura de 

40 - 60ºC. Inicie a agitação e mantenha até o fi nal do processo, quando a fase aquosa estará pronta para produção 
de emulsão.

2. Adicione uma quantidade de ácido clorídrico que é aproximadamente igual a 50% do peso do ArrTekk 1295 a 
ser usado.

3. Aqueça o ArrTekk 1295 à temperatura de 35 - 70ºC e adicione ao tanque. Continue a agitação até a solução 
fi car homogênea.*

4. Adicione o látex ao tanque. Continue a agitação até homogenização.

5. Adicione ácido clorídrico até atingir o pH desejado.

6. Adicione a água restante, se aplicável. Verifi que o pH e ajuste se necessário com ácido clorídrico.

Produção de fase aquosa sem látex
1. Adicione a água no tanque. A água deve estar bem acima do nível do misturador e aquecida à temperatura de 

40 - 60ºC. Inicie a agitação e mantenha até o fi nal do processo, quando a fase aquosa estará pronta para produção 
de emulsão.

2. Aqueça o ArrTekk 1295 à temperatura de 35 - 70ºC e adicione ao tanque. Continue a agitação até a solução 
fi car homogênea.

3. Adicione ácido clorídrico até atingir o pH desejado.*

4. Adicione a água restante, se aplicável. Verifi que o pH e ajuste se necessário com ácido clorídrico.
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*O ArrTekk 1295 corretamente reagido forma uma solução límpida e de cor de palha claro.

**Aconselha-se passar uma pequena porção de solução por uma peneira No. 20 mesh (200-µm) após o ácido ser adicionado e o pH desejado ser atingido. Se houver látex 
retido na malha, diminua a razão de adição do ácido.
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