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EN 1097-3: Testes para  ava liação de propriedades m ecânicas e físicas de ag regados - Parte 3: determ inação da densidade aparente 

e espaços vazios.

Ob servações

As característ icas m encionadas são t íp icas do produto. O produto deriva  de um  vasto núm ero de d iferentes pneus; 

consequentem ente, a  Genan não pode fornecer qua lquer va lor exato sobre a  com posição quím ica  do m ateria l. As característ icas e 

va lores acim a m encionados correspondem  aos nossos conhecim entos, e a  Genan não poderá  ser responsab ilizada por qua lquer 

insuficiência  ou irregu laridade em  relação a  ta l in form ação. Os va lores apresentados são m eram ente ind ica t ivos.

ASTM E415-17 : Método de teste standard  para  aná lise de carbono e aço de liga  leve, a t ravés de espect rom et ria  de em issão a tóm ica  

em  cham a.

DIN 18128: 2002-12 é o m étodo u t ilizado para  a  determ inação da m atéria  orgância  por com bustão (Determ inação da perda por 

ign ição). As am ost ras para  aná lise são ret iradas d iretam ente do fluxo de m ateria l 3 vezes por sem ana em  cada fábrica .

O g rau de pureza é ca lcu lado a  part ir do va lor m éd io das seis am ost ras m ais recentes.

Teor de silício ASTM E415-17 < 0,50 < 0,40

Teor de enxofre ASTM E415-17 < 0,10 < 0,08

Teor de fósforo ASTM E415-17 < 0,05 < 0,02

Teor de cróm io ASTM E415-17 < 0,20 < 0,10

Teor de cobre ASTM E415-17 < 0,50 < 0,30

Pureza DIN 18128:2002-12 97 > 97

Densidade aparente EN 1097-3 > 400 780±15%

Prop ried ad es t íp icas

Propriedades Métodos de ensaio Especificação Valores t íp icos

+49 2362 9257 150 +49 3301 578 150 +49 8261 7369 150

info-us@genan.com

+49 2362 9527 0 +49 3301 578 0 +49 8261 7369 0 +351 256 580 600 +1 713 6748500

Descrição d o Prod ut o

info-de@genan.com info-p t@genan.com

Nom e d o Prod ut o Revisão

GENAN TYRE WIRE 04.11.2020

Aço derivado de pneus em  fim  de vida após granulação, lim peza e separação m agnét ica.

Dad os d e Con t act o d o Fab rican t e

Genan Gm bH 

Got t lieb-Daim ler 

St raße 34 

D-46282 Dorsten 

Alem anha

Betriebsstät te 

Oranienburg: 

Birkenallee 80 

D-16515 

Oranienburg 

Alem anha

Betriebsstät te 

Kam m lach: 

Im  Gew erbepark 

Unterallgäu 1 

D-87754 

Kam m lach 

Alem anha

Genan, S.A.

Lugar da Pardala

Est rada Nacional 

109, Km  31

PT-3880-728 São 

João de Ovar

Portugal

Genan Inc.

18038 

Beaum ont  Hw y. 

Houston 

TX77049 

E.U.A.

+1 713 6748501

FICHA TÉCNICA

CERTIFICAÇÕES Genan A/S
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 50001:2018

Genan GmbH
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
ISO 50001:2018

Genan Inc.
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

Genan, S.A.
ISO 9001:2015
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