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Descrição d o Prod ut o
Granulado de borracha preto, hom ogéneo e uniform e, de fluxo livre, derivado de pneus em  fim  de vida út il at ravés de 

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.

Nom e d o Prod ut o Revisão
GENAN COATED TOP LAYER CARIBBEAN BLUE 06.07.2021

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

Prop ried ad es t íp icas
Propriedades Métodos de ensaio Especificação Valores t íp icos

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

+49 2362 9257 150 +49 3301 578 150 +49 8261 7369 150 +1 713 6748501

a*: -11,50
b*: -17,00 b*: -17,00
∆ ∆

Densidade específica ASTM D1817-05(2016) 1.100-1.200 1.160
Código de cores CIELAB; (Nota 2) EN ISO 11664-4 

1976 L*a*b* Colour space"

L*: 35,50 L*: 35,50
a*: -11,50

Teor total do polím ero (RCH) ISO 9924-3:2009 45
Teor de cinzas ISO 9924-3:2009 < 15 8

Densidade aparente EN 1097-3:1998 490  ±8% 490
Gam a de d im ensão da part ícula ISO 13322-2:2006 2,0-4,0 2,0-4,0

Teor de fib ra têxt il livre OA-698; (Note 1)

Outros contam inantes OA-698; (Note 1)

Teor de hum idade (Perda: 2h @ 105°C) ASTM D1509 - 15

Teor de m etal livre OA-698; (Note 1)

pelo seu representante Genan m ediante solicitação. Este é o m étodo de ensaio porque os valores obt idos com  o uso de ASTM D5603 ficam  
abaixo dos lim ites de deteção.

Nota 2: Cód igo de cor L*a*b* defin ido com  um  espet rofotóm et ro Konica Minolta CM5 calib rado anualm ente.

Ob servações
DIN 18035-7:2019 GENAN COATED TOP LAYER cum pre todos os requisitos relat ivos à m igração de acordo com  DIN 

18035-7:2019.
EN 71-3:2019 GENAN COATED TOP LAYER cum pre todos os requisitos relat ivos a EN 71-3:2019_Segurança de 

Classificação de poeira inalável EN 15051-2:2013+A1:2016 Very low  to low Very low
PAH 8 REACH AfPS GS 2019:01 PAK < 15

Saúde e Segurança As d iret rizes sobre saúde e segurança são m encionadas nas respet ivas Fichas de Dados de Segurança, 
as quais podem  ser t ransferidas, a qualquer m om ento, a part ir da página oficial da Genan.

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 qualquer valor exato sobre a com posição quím ica do m aterial. As característ icas e valores acim a m encionados 
correspondem  aos nossos conhecim entos, e a Genan não poderá ser responsab ilizada por qualquer insuficiência ou irregularidade em  relação a 
tal inform ação.

PAH 8 REACH Foi ext raída um a am ost ra do m aterial de acordo com  EN 17409:2019, e o resultado é apresentado sob  
a form a de m éd ia m óvel das 4 análises m ais recentes. 

Dist ribuição da d im ensão 
das part ículas

Inform ação sobre a d ist ribuição efet iva da d im ensão das part ículas encont ra-se d isponível na 
respet iva curva granulom ét rica, a qual pode ser t ransferida, a qualquer m om ento, a part ir da página 
oficial da Genan.

Resistência à abrasão GENAN COATED TOP LAYER é um  produto encapsulado com  resina colorida. Com o a fricção causará 
a abrasão da superfície, com  o uso o p roduto poderá  gradualm ente perder a cor. Não é aconselhável 
a ut ilização de p rodutos quím icos e/ou abrasivos pois irão acelerar o desaparecim ento da cor. Ter em  
atenção que poderá exist ir t ransm issão de cor para roupa, sapatos ou itens sim ilares.

FICHA TÉCNICA

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

Genan Gm bH
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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