
Volum util           l     50                             
Presiune de umplere la 20 °C     bar   200

3Conţinut util           Nm        9,6

®BIOGON N. E941 Azot pentru industria alimentară

 Fişa produsului

   99,99Puritate, %

Alte componente, ppm*

Modalităţi de livrare

 

                                             Valabilitate 

Reglementări aplicabile

Fişă de securitate produs

Elemente de protecţie a muncii                              

®  Toate produsele din gama BIOGON  îndeplinesc cerinţele pentru aditivii alimentari  conform 
Regulamentului CE 231/2012, cu modificările ulterioare. Trasabilitatea produselor este asigurată 
conform Regulamentului CE 178/2002, art. 18.

®BIOGON  N este un gaz incolor, fără gust şi nu intră în categoria substanţelor periculoase.

®Fişa de securitate CE, BIOGON  N, E941.

Manipularea şi transportul buteliilor se vor face în poziţie verticală, cu capacul de protecţie montat.
Buteliile nu vor fi supuse căldurii excesive.
Gazul este asfixiant în concentraţii mari; nu inhalaţi.
Buteliile vor fi depozitate în locuri bine ventilate.
Robineţii buteliilor vor fi deschişi încet.

 
Volum util          l    600
Dimensiuni          î x l x a 1842 x 965 x 760
Masă totală          kg   1250
Presiune de umplere cca      bar  200

3Conţinut util          Nm   115,2

Baterii de butelii

Butelii de oţel

Aspect
Miros
Umiditate
Oxigen
Monoxid de carbon
⁽¹⁾Oxizi de azot (NO şi NO )2

⁽¹⁾Total hidrocarburi volatile (exprimate ca CH )4  

⁽¹⁾- analize periodice efectuate la stocator

Gaz incolor 
Fără miros  
   4
   10
   10
   10
   5

5 ani de la data fabricației.
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Tabele de conversie

Elemente de identificare

Proprietăţi

 

Utilizări

Alte forme de livrare
                             

3m  gaz (la 15 °C şi 1 bar) 
Litri lichid 
kg

0,691
1
0,809

1
1,447
1,170

0,855
1,237
1

Culoare gât butelie
Etichetă 
Racord la ventilul buteliei şi bateriei
Culoare butelie

Negru RAL 9005
®BIOGON  N

W 24,32 x 1/14 (conform DIN 477 nr.10)
Gri RAL 7037

Gaz comprimat, asfixiant, inert din punct de vedere chimic
Concentraţia maxim admisă în aer
Formula chimică
Masa molară
Punctul triplu

Temperatura critică
Punct de fierbere
Densitatea relativă faţă de aer (1bar şi 15°C)

Nu este stabilită
N2

28,013 g / mol
Temperatura: 63,2 K (-209,95 °C)
Presiunea: 125,3 bar
Căldura latentă de topire: 25,8 kJ/ kgl
126,2 K (-146,95°C ) 

77,35 K (-195,8 °C)
0,967

Industria alimentară: inertizare, ambalare în atmosferă protectoare.
Industria băuturilor: impregnarea băuturilor răcoritoare, dozatoare, tratamentul vinului.

®BIOGON  - N E941 lichefiat, azot 4.6, azot 5.0, azot 5.3, azot 5.6, azot 6.0, azot lichefiat.

Pentru informaţii suplimentare privind întreaga noastra gamă de produse vă rugăm să ne contactaţi 
direct sau prin partenerii noştri de distribuţie din ţară.
Personalul nostru calificat vă stă la dispoziţie pentru soluţionarea tuturor problemelor tehnice.

Linde Gaz România SRL
Timisoara 300136, , Avram Imbroane nr. 9
Tel +40.256.300-700, Fax +40256.225-608
www.linde.ro
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