Informace o výrobku
Envirobase Coagulant
T496
PRODUKT
Coagulant Envirobase je srážecí činidlo pro úpravu odpadní vody z Envirobase a čistění odpadu. Dodává
se v práškové formě. Produkt umožňuje separaci pevných částí z odpadové vody a umožňuje recyklaci
zbylé kapaliny pro další čištění.

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ
Poměr :

Odpadová voda
T496

100
6-7

Např. : 600-700 g (6-7 odměrek*) T496 na 10 l odpadové vody
Míchejte 2 minuty, aby se koagulant zcela rozpustil v odpadové vodě.
Nechte odstát cca 20 minut.

Po 20 minutách míchejte, dokud se pevné částice nevysráží, poté nechejte stát, dokud se na
dně nádoby neutvoří sediment.
Pokud recyklovaná tekutina není dostatečně čirá, přidejte dalších 200 gramů (2 odměrky)
Envirobase Coagulantu a zopakujte výše uvedenou proceduru.
Tekutinu profiltrujte s použitím středního (150 mikronů) sítka na barvu.
Poznámka: Množství Envirobase Coagulantu ovlivňuje optimální výkon tohoto přípravku.
Dodržujte prosím doporučené dávkování.
* Odměrky jsou dodávány uvnitř nádoby s Coagulantem.

LIKVIDACE ODPADU
Použití koagulantu a likvidace následujících materiálů je schválená CEPE, podepsaná všemi
velkými výrobci opravných laků.
“V případě laků na vodní bázi, lze koagulant použít k úpravě tekutého odpadu. Jakýkoli odpad
vzniklý koagulací by měl být považován za upravený odpad a jako takový by měl být likvidován
kompetentním odvozcem odpadu. Kapalina vzniklá za podmínek kontrolovaného procesu
může být znovu použita pro účely čistění (např. stříkacích pistolí a jiného vybavení).
Za žádných okolností nesmí být tato kapalina likvidována v kanalizace.
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POUŽITÍ A OMEZENÍ
Koagulaci provádějte mimo prostor pro míchání barev.
Tento výrobek je pouze pro profesionální použití.
Nadměrné použití Envirobase Coagulantu ovlivňuje optimální výkon tohoto přípravku.
Dodržujte prosím doporučené dávkování.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST
Viz bezpečnostní listy a etikety výrobku. Používejte doporučené bezpečnostní pomůcky.

PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Poland

TENTO PRODUKT JE POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.
Uvedené informace slouží pouze pro informaci. Každá osoba, která
použije tento produkt bez předchozího se seznámení s ním a jeho
použitím, tak činí na vlastní riziko a PPG nepřebírá zodpovědnost za
konečný výsledek a škody vzniklé nesprávným použitím (mimo úmrtí
nebo újmy na zdraví vinou vadnými produkty PPG). Vymiňujeme si
právo na občasnou změnu informací obsažených v tomto technickém
listě za základě zkušeností a stálého vývoje našich produktů.
Doby schnutí jsou průměrnými časy při teplotě 20°C. Dobu schnutí
může ovlivnit síla nástřiku, vlhkost a teplota pracovního prostředí

Telephone: (+48 22) 753 03 10
Fax: (+48 22) 753 03 13
http:www.ppgrefinish.com

DOVOZCE DO ČR: Spectrum Franěk s.r.o. Janovská 4 466 05 Jablonec nad Nisou
Tel.: +420 483 36 86 11 Fax: + 420 483 36 86 99
spectrum@spectrum-franek.cz www.spectrum-franek.cz
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