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AQUAMAX Coagulant

1.975.3000

COAGULANT POWDER
To AquaMax Coagulant είναι ένας µετατροπέας σε µορφή σκόνης κατάλληλο για τη
διαίρεση ή αφαίρεση των χρωστικών και ρητινών µε το νερό το οποίο περιέχεται στο
χρώµα. Το προϊόν επιτρέπει τον διαχωρισµό των στερεών τµηµάτων από τα
υπολλείµατα νερού, δίνοντας την πιθανότητα ανακύκλωσης του υπολοίπου υγρού για
περαιτέρω καθαρισµούς.

ΧΡΗΣΗ
Η ακόλουθη αναλογία ανάµιξης συνιστάται για την χρήση 20 λίτρων υπολλειµάτων νερού.
Προσθέστε 400 γραµµάρια Aquamax Coagulant (ίσο µε 2 κουταλιές) σε 20 λίτρα
υπολλειµάτων νερού. Ανακατέψτε για 2 λεπτά για να διαλυθεί το Aquamax Coagulant σε
υπολλείµατα νερού και αφήστε το για περίπου 20 λεπτά.
Μετά από 20 λεπτά ανακατέψτε µέχρι τα στερεά πήξουν, τότε αφήστε το µέχρι να εµφανιστεί
κατακάθι στον πάτο του δοχείου.
Εάν το ανακυκλωµένο νερό δεν είναι αρκετά καθαρό, προσθέστε επιπλέον 400 γραµµάρια / 2
κουταλιές Aquamax Coagulant και επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία. Φιλτράρετε το
υγρό χρησιµοποιώντας ένα µέτριο φίλτρο χρωµάτων.
Ν.Β.: Η απαιτούµενη ποσότητα Aquamax Coagulant έχει σχέση µε την συγκέντρωση των
υπολλειµάτων βαφής που περιέχονται στα υπολλείµατα νερού που είναι για χρήση.
ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ του Aquamax Coagulant ΕΠΙΡΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ
Συσκευασία
Αποθήκευση

2,5 Kg.
σε δροσερό και ξηρό χώρο µακριά από πηγές θερµότητας

ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Προϊόν αποκλειστικά για επαγγελµατική χρήση
Συµβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλείας του προϊόντος MSDS.
Η διαδικασία πηξίµατος θα πρέπει να γίνεται µακριά από την περιοχή που αναµιγύεται το
χρώµα. Η θέση όσον αφορά τη χρήση των Coagulant και τη διάθεση των υλικών είναι όπως
ακολούθως. Αυτή είναι η θέση του CEPE υπογεγραµµένη από όλες τις µεγάλες βοηµηχανίες
χρωµάτων.
''Στην περίπτωση των υδατοδιαλυτών χρωµάτων µπορείτε να χρησιµοποιήσετε coagulants
για τα υγρά υπολλείµατα.
Η υγρή φάση που προκαλείτε µε ελεγχόµενες διαδικασίες µπορεί να χρησιµοποιηθεί ξανά για
καθαρισµό (π.χ. πιστόλια ψεκασµού και άλλο εξοπλισµό). Σε καµιά περίπτωση δεν θα
πρέπει αυτή η υγρή φάση να εκτίθεται σε δηµόσιο αποχετευτικό σύστηµα χωρίς ειδική άδεια
από την τοπική ή εθνική υπηρεσία.
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