
 

Os campos de utilização e o modo de emprego que se apresentam baseiam-se na nossa experiência devendo ser entendidos como orientação geral. Dado que não nos cabe controlar a aplicação 
deste produto, responsabilizamo-nos exclusivamente pela manutenção das suas características. Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso 
dispor o apoio técnico da Cellwater. 
 

www.cellwater.pt 
            Ref.ª CWTA-AE107 

12.01.R1 
 

 
 

ANTIESPUMA PARA PAPEL 
CELLFOAM3551S – AE107 

 

APRESENTAÇÃO 

O CELLFOAM
3551S é um produto líquido, de base oleosa, viscoso e odor característico.  

 

COMPOSIÇÃO 

O CELLFOAM
3551S é constituído por uma mistura de tensioactivos não-iónicos e óleos gordos. 

 

ESPECIFICAÇÕES 

- Densidade:   0,90 – 0.94 kg/dm
3
 (a 20ºC) 

- Viscosidade:   < 1000 mPa.s (Brookfield, a 20ºC) 

- Matéria activa:  100% 

- Dispersibilidade em água: Elevada. 

- Ionicidade:   Não iónico. 

 

UTILIZAÇÃO 

O CELLFOAM
3551S é um agente antiespumante e desareador especialmente formulado para resolver problemas de formação 

de espuma durante os processos de depuração triagem e lavagem de pasta. 

 

MODO DE EMPREGO 

O CELLFOAM
3551S deverá ser utilizado puro e introduzido no sistema através de uma bomba doseadora, na seguinte 

proporção: 0,2 a 1,2 kg de CELLFOAM
3551S por cada tonelada de pasta seca (TAD). No entanto este doseamento poderá 

depender de vários factores, tais como: qualidade de madeira utilizada, volume do filtro, tipo de circuito, tipo de processo 

(contínuo/descontínuo). 

Por esta razão, a Cellwater aconselha a realização de ensaios industriais prévios, a fim de se determinar o doseamento ideal, 

bem com o ponto de introdução do produto no sistema. 

O CELLFOAM
3551S deverá ser introduzido directamente no lavador de pasta crua, na tubagem de pasta antes do processo de 

lavagem ou no separador de pasta após o blowtank ou difusor. 

 

PROPRIEDADES 

- Antiespuma altamente eficaz nos licores negros. 

- Extremamente eficaz na redução de pitch. 

- Isento de dioxinas. 

- Livre de EBS. 

- Não é inflamável. 

- Dispersa-se facilmente na água. 

- Elevada persistência ao longo do processo. 

- Elevado poder desareador melhorando a eficiência da drenagem e consequentemente reduzindo as perdas de sulfato. 

 

PRECAUÇÕES 

- Deve ser bem agitado, antes de ser utilizado. 

- Evitar o contacto com a pele e os olhos. Usar luvas e óculos de protecção no seu manuseamento. 

- Produto de utilização profissional / industrial. Manter fora do alcance das crianças. 

 

ARMAZENAGEM 

- Manter na embalagem original, bem fechada em local fresco. 

- Produto estável em condições normais de manuseamento e armazenagem. 


