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Glasurit® Coagulante em pó G / X

Advertência de segurança:
Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.
Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.
Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o
processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os
seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação
dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter
informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente
aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no
nosso sítio web (http://techinfo.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por
assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.
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Aplicação: Ao utilizar produtos à base de água como:

• Fundo Glasurit® Série 90, metalizado/sólido
• Glasurit® 176-72 Primário aparelho 1C
• Protecção para chassis e contra pedras Glasurit® 1109-
• Acabamento texturizado Glasurit® 1109-
a água que se utiliza para limpar as ferramentas de trabalho deve ser recolhida em contentores adequados.

Estes contentores não devem entrar em contacto com solventes.

Utilização de Pó coagulante 700-7:

Adicionar 2 ou 3 colheradas de Pó coagulante 700-7 (aprox. 75 g) por cada 10 litros de águas residuais
(espalhar o pó para distribuir as partículas uniformemente e aumentar a sua eficácia) e agitar brevemente.
Depois de um breve intervalo, os sólidos começam a coagular, podendo em seguida ser separados do
líquido mediante filtragem, por exemplo, com ajuda de esteiras filtrantes ou de peneiras adequadas (com
um tamanho de rede de 80-100 mícrons).
Se a concentração de contaminantes na água residual for muito alta (ou seja, se a água não clareou em 15
minutos), adicionar mais Pó coagulante 700-7. Não existe qualquer risco de sobredosagem com o 700-7.

A substância coagulada deve ser eliminada da mesma maneira que os resíduos de tinta à base de
solventes. A fase aquosa transparente pode ser deitada no esgoto público, sujeito aos regulamentos
locais relativos a águas residuais. Se não se tiver a certeza, devem ser consultadas as autoridades locais
competentes.

Propriedades: • O Pó coagulante Glasurit® 700-7 é utilizado para precipitar os sólidos da água utilizada para limpar
as ferramentas de trabalho com as quais se aplicaram os produtos à base de água.

• Uma vez separada a substância coagulada, pode-se voltar a utilizar a fase aquosa transparente
para a pré-limpeza de pistolas, que depois são enxaguadas em água limpa da torneira.
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