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KORATECT® CC 4 

Teknik Bilgiler 

 
KORASILON® CC 4 

 
Kısa tanım    KORASILON® CC 4, yüksek uçuculuğa sahip ve döngüsel yapılı bir 

oktametilsiklotetrasiloksandır. 
Eş anlamlıları: Siklometikon, tetramer veya D4'tür. Kutupsuzdur ve 
suda çözülmez, ancak düşük oranlı alkol ve alifatik, aromatik ve 
halojenli solventlere tamamen karıştırılabilir.  
 
KORASILON® CC 4'ün INCI adı Siklometikon ‘dur. 

 
Ürün özellikleri  KORASILON® CC 4 kimyasal açıdan genel anlamda durağandır ve 

temel solvent olarak birçok uygulamada kullanılır. Yüksek yayılma 
özelliği sayesinde kimyasal temizleme işlemlerinde taşıyıcı sistem 
olarak kullanım için uygundur ve şimdiye dek kullanılan 
perkloretilenin yerini alır. Düşük buharlaşma ısısı nedeniyle 
KORASILON® CC 4 yüzey önemli seviyede soğumadan buharlaşır. 

 
Ürün verileri   25 °C'de viskozite  :  yakl. 2,4 mm2·s-1 

25 °C'de yoğunluk  : yakl. 0,95 g/cm3 
Katılaşma noktası  : yakl. 17 °C 
Alevlenme noktası  : yakl. 62 °C 
Kırılma endeksi nD25  : 1,394 
Kaynama noktası  : 175 °C 
CAS No    :  556-67-2 

 
Depolana bilirlik  KORASILON® CC 4, sızdırmaz bir şekilde kapalı olan orijinal 

ambalajında ve 40°C'ye kadar olan depolama sıcaklıklarında 36 ay 
depolanabilir. Ürünün ürün etiketi üzerinde belirtilen süreden daha 
uzun depolanması, bu ürünün kullanılamaz hale geldiği anlamına 
gelmez. Ancak bu durumda kalite güvence nedenlerinden dolayı ilgili 
uygulama amacı için gerekli olan özellik değerleri mutlaka kontrol 
edilmelidir. 

 
Ürün güvenliği ve kullanım ile ilgili diğer bilgiler için lütfen güvenlik veri sayfasına bakınız. 

 
Sözlü, yazılı ve deneyler aracılığıyla uygulama odaklı danışmanlığımız elimizdeki bilgiler doğrultusunda sunulur, ancak bu 

danışmanlık üçüncü şahısların ticari marka hakları da dahil olmak üzere yalnızca bağlayıcı olmayan bilgiler olarak kabul edil 
ir ve bizim tarafımızdan teslim edilen ürünlerin planlanan uygulama ve amaçlar için uygunluğunun test edilmesi amacıyla 

kullanıcı tarafından uygulanması gereken kontrollerin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Ürünlerin uygulanması, kullanımı 
ve işlenmesi bizim kontrol imkânlarımızın dışındadır ve bu nedenle sorumluluk yalnızca size aittir. Yine de bir sorumluluğun 
söz konusu olması halinde, bu sorumluluk tüm hasarlar için bizim tarafımızdan teslim edilen ve sizin tarafınızdan kullanılan 
ürünlerle sınırlıdır. Elbette ürünlerimizi Genel Satış ve Teslimat Koşullarımız uyarınca kusursuz bir kaliteye sahip olduklarını 

taahhüt ederiz. 
 

*Bu bilgiler referans değerlerdir ve şartnamelerin oluşturulması için hazırlanmamıştır 

 
 


