Termékismertető
Envirobase Koaguláns T496
TERMÉK LEÍRÁS
Az “Envirobase Coagulant” por alakú anyag.
Ez az anyag különválasztja a pigmentet a víztől, lehetővé ezzel a megmaradt folyadék újbóli
felhasználását pisztolytisztítási célokra.

FELHASZNÁLÁS MÓDJA
Keverési arány:

Szennyezett víz
T496

100 rész
6-7 rész

Például: 600-700 gr (6-7 kanál*) T496 / 10 liter szennyezett vízhez.
2 percen keresztül keverjük, hogy a koaguláns megfelelően elkeveredjen a szennyezett vízzel

Ezután hagyjuk állni kb. 20 percig.
20 perc után keverjük addig a folyadékot, amíg a pigment teljesen különválik a víztől, ezután
hagyjuk leülepedni.
Ha nem teljesen tisztul meg a víz, akkor adjunk hozzá még 200 gr (2 kanál) Envirobase
koagulánst a vízhez és ismételjük meg a folyamatot.
Utána engedjük le a vizet egy (150 mikron) szűrőn keresztül.
MEGJEGYZÉS: Az javasolt mennyiség az “Envirobase Coagulant”-ból elegendő a termék
optimális teljesítményéhez. Kérjük, kövesse az előírt mennyiséget.
* A kanál a termék csomagolásában van elhelyezve.

MEGSEMMÍSÍTÉS
A CEPE által előírt javaslat, amely a legfőbb festékgyártók által is elfogadott és aláírt
egyezmény a koaguláns használatával és megsemmisítésével kapcsolatban a következő:
“A vízbázisú festékek használata esetén, lehetséges a koaguláns használata a szennyezett víz
tisztításához. Az általános szabály az, hogy a koaguláns használata következtében keletkezett
hulladékot, az ellenőrzött szabályok figyelembevételével kell kezelni és ennek a
megsemmisítése csak az engedélyezett szerveknek lehetséges. A tisztítási folyamat által
létrejött folyadék ismét felhasználható szórópisztoly és más egyéb szerszám tisztításához.
Semmilyen körülmények között nem lehet ezt a folyadékot a csatornába leengedni addig, amíg
a hivatalos szervektől meg nem kapjuk a szükséges engedélyeket.”
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SPECIÁLIS UTASÍTÁSOK
A folyamatot a festékkeverőtől megfelelő távolságban lehet csak végezni.
Ez a termék csak szakszerű műhelyben történő felhasználásra javasolt.
Túl nagy mennyiség az “Envirobase Coagulant”-ból befolyásolhatja a termék optimális
tulajdonságát.
Kérjük, kövesse a javasolt mennyiséget.

BIZTONSÁGTECHNIKA
Kérjük, kövesse a PPG által meghatározott biztoságtechnikai előírásokat, és használja a
személyes védő felszereléseket.

A termék csak szakszerű műhelyben történő felhasználásra javasolt.
Az említett adatok csak információként szolgálnak. Használni a termékeket
elég információ vagy szakszerű továbbképzés nélkül csak a felhasználó
felelősségére. Ezért nem áll módunkba felelősséget vállalni bármilyen
rossz eredmény vagy veszteség esetén.
A termékismertetőben közölt adatok bármikor módosíthatók általunk a
folyamatos termékfejlesztés következtében.
A termék tulajdonságai külső tényezőktől függenek, mint például:
rétegvastagság, hőmérséklet, relatív páratartalom vagy a levegőáramlás.
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