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Datablad för 
 

AluSAL 
Natriumaluminat 38% 
 

 

Produktbeskrivning Åtgärder Fysikalisk/kemisk 

analys 
 

Flytande natriumaluminat – 

även kallat AluSAL – är en 

lösning av Na2Al2O4 med ett 

typiskt Na2O/Al2O3 

molförhållande på 1,51. 

 

Det är en produkt med hög 

renhet och stort 

aluminiuminnehåll. 

 

AluSAL från Alumichem är 

en klar gul vätska. 

 

AluSAL produceras genom att 

aluminiumhydroxid får 

reagera med natriumhydroxid. 

Vår unika tillverkningsmetod 

resulterar i en produkt som är 

helt fri från fällning. Det 

betyder att produkten från 

Alumichem är stabil vid 

hantering och lagring.  

 

AluSAL kan bl.a. användas till 

fosforfällning i samband med 

vattenrening. 

 

 

Om tankar, pumpar och 

slangar tidigare har använts till 

andra produkter ska de 

rengöras noga med vatten, 

innan de tas i bruk. 

 

AluSAL får inte komma i 

kontakt med vatten, innan det 

ska ingå i processen, då 

produkten kan fälla ut. Tanken 

bör därför sugas tom på vatten 

efter rengöring. 

 

Det rekommenderas, att 

rengöra tankar och behållare 

årligen. 

 

AluSAL kan bryta ner 

aluminium, koppar, mässing, 

krom och galvaniserade 

ämnen. Pumpar och liknande 

bör vara gjorda av 

konstmaterial, järn eller stål. 

 

Anslut aldrig tryckluft till 

transport- eller lagringstankar, 

då luft i produkten kan få den 

at fälla ut. 

 

Läs leverantörens 

bruksanvisning innan 

produkten tas i bruk. 

 

 

 CAS nr.:  1302-42-7 

  

 Al / Na-innehåll: 
 (bestämt genom helautomatisk titrering) 

 Al+++:  10,5 W/W % ± 0,5 

 Al2O3:  19,9 W/W % ± 1,0 

 Na2O: 18,3 W/W % ± 1,0 

 

 Utseende: Klar gul vätska 

 Densitet (20 °C): 

  1,45 kg/l ± 0,02 

 pH (20 °C):  12,5 ±1 

 

 Tungmetaller (≤): 
 Antimon (Sb) 0,0011 mg/kg 

 Arsenik (As) 0,0027 mg/kg 

 Bly (Pb) 0,00069 mg/kg 

 Kadmium (Cd) 0,00029 mg/kg 

 Kobolt (Co)  0,0030 mg/kg 

 Koppar (Cu) 0,0034 mg/kg 

 Krom (Cr) 0,11 mg/kg 

 Kvicksilver (Hg)0,00034 mg/kg 

 Nickel (Ni) 0,0041 mg/kg 

 Selen (Se) 0,034 mg/kg 

 Zink (Zn) 6,9 mg/kg 

  

 Viskositet: 

 25 °C 130 cP 

 16 °C 350 cP 

 8 °C 730 cP 

 0 °C 2.030 cP 

 -5 °C 3.900 cP 

 -10 °C 8.100 cP 

 -11 °C 9.800 cP 
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