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Produktinformation
ENVIROBASE FLOKKULATIONSMIDDEL
Envirobase flokkuleringsmiddel

T499

PRODUKTBESKRIVELSE
T499 flokkuleringsmiddel er udviklet som et flokkulationspulver til nem og effektiv behandling af
spildevand, der er forurenet med PPG Envirobase Opgrade vandfortyndbare lakrester under
pistolrengøringen. Produktet kan kun bruges til behandling af vandfortyndbart affald og må ikke
bruges til opløsningsmiddelfortyndbart affald.

RENGØRING AF PISTOLEN
Det anbefales at bruge vand til rengøring af pistolen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fjern lufthætten og rengør den efter behov.
Hæld overskydende lak fra koppen i beholderen til affaldslak.
Fyld koppen halvt med vand og ryst den kraftigt.
Tøm affaldet ud i pistolrensemaskinen.
Fjern al restlak.
Fjern koppen og skyl den.
Rens de indvendige kanaler med frisk, rent vand.
Når pistolen er helt ren, samles den igen og skylles med en lille smule T494 Envirobase
fortynder.
9. Kontrollér, at pistolen er helt tør, før den lægges til opbevaring, eller bruges igen.
Bemærk: Se manualen for pistolrensemaskinen, før den bruges første gang.

SPILDEVANDSBEHANDLING
Der kan i gennemsnit renses 20-50 pistoler, før maskinens sump er fuld af affald (25-30 l). Hver
ny T499 pulverbeholder skal omrystes før brug. Beholderen åbnes som beskrevet på dens låg.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Når sumpen er fuld, skal evt. trådnetfilter fjernes. Omrør kraftigt.
Tilsæt 100 g T499 (1 skefuld) til omrøringsblandingen og fortsæt med at røre i 5 minutter.
Stop omrøringen, og lad det faste affald bundfælde sig.
Kontrollér, at væsken er helt klar:
Er den ikke det, skal pkt. 2-4 gentages, før processen fortsættes.
Sæt filteret i filterholderen, og åbn ventilen forneden på maskinsumpen.
Når affaldsbehandlingssumpen er tom, skal sider, bund og omrører tørres af, før
trådnetfilteret monteres igen. (Kontrollér, at filteret er frit for pulverrester).

BORTSKAFFELSE
Det slam, der opsamles i filteret, klassificeres som “kontrolleret affald” og skal bortskaffes i
henhold til lokale forskrifter.
Filtratet (væsken) fra affaldsbehandlingsprocessen må ikke bortskaffes i kloakken uden
forudgående særlig tilladelse fra de lokale eller nationale vandmyndigheder.
Før godkendelsen foreligger, kan filtratet genbruges flere gange til rengøring af sprøjtepistoler
(kaldes herefter ”genbrugsvand"). Den genbrugsmulighed anbefales kun sammen med en
centralt godkendt manuel pistolrensemaskine, som f.eks. Dester 1000 eller 2000. Det behandlede
vand kan genbruges maksimalt 10 gange, før det skal skiftes med frisk vand. Genbrugsband
klassificeres som “kontrolleret affald” og skal bortskaffes i henhold til lokale forskrifter.
Når godkendelsen er indhentet til bortskaffelse i kloakken, er genbrugsvandsmetoden ikke
længere nødvendig, og der skal derefter bruges frisk vand til alle pistolrengøringer.

OPBEVARING & HÅNDTERING
Der skal træffes foranstaltninger for at sikre, at T499-pulveret ikke indåndes. Det anbefales at
bruge maske, når pulveret hældes i affaldsblandingen. Der bør bruges handsker, når
affaldssumpen rengøres.
T499 bør opbevares køligt og tørt, væk fra lakker og opløsningsmidler.

SUNDHED OG SIKKERHED
Disse produkter er kun beregnet til professionel brug og må ikke bruges til andre formål end
angivet. Oplysningerne i dette datablad er baseret på den nuværende videnskabelige og tekniske
viden, og det er brugerens ansvar at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at produktet
egner sig til det påtænkte formål. Sundheds- og sikkerhedsoplysninger findes i
sikkerhedsdatabladet samt på http://www.ppg.com/PPG_MSDS
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