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Glasurit® Koaguleringspulver G / X

Sikkerhedshenvisning:
Produkterne er kun beregnet til professionel brug.
Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm.
Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles
derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige produktegenskaber eller -egnethed. Al information
i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den
kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version
på vor hjemmeside http://techinfo.glasurit.com eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettighed og gældende lovgivning relateret til
produktet er modtagers ansvar at overholde.

 

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

Påføring: Når man bruger vandbaseret produkter så som:

• Glasurit® Serie 90- Basefarver, Metallic/Solid
• Glasurit® 176-72 1K Grund Fylder
• Glasurit® 1109- Antistenslags og Undervognsbeskyttelse
• Glasurit® 1109- Struktur Finish

Vandet som bruges til at rengøre arbejdsværktøjet skal indsamles i egnede beholdere.
Disse beholder må ikke komme i kontakt med opløsningsmidler.

Brug af 700-7 Koaguleringspulver:

Tilsæt 2-3 skefuld af 700-7 Koagulerings Pulver (ca. 75 g) pr. 10 ltr. spildvand (ryst pulveret for at fordele
partiklerne ensartet, og for at øge effektiviteten) og omrør kort.

Efter et kort interval, vil den faste bestanddel starte med at koagulere, og kan nu ved filtrering adskilles fra
den flydende del., f.eks gennem filtermåtter eller passende sier (med en størrelse på ca. 80-100 my.).

Hvis den forurenede koncentration i affaldsvandet er meget høj (f.eks. hvis vandet ikke er blevet klart efter
ca. 15 min), tilsæt mere 700-7 Koagulerings Pulver. Der er ingen risiko for overdosering med 700-7.

Det koagulerede restmateriale skal afskaffes på samme måde som opløsnings-middelbaseret lakaffald.
Det klare, vandholdige restmateriale kan udledes i det offentlige afløbssystem, dog under hensyntagen til
lokale affaldsregulativer. Hvis man ikke er sikker, så kontakt de lokale myndigheder.

Egenskaber: • Glasurit® 700-7 Koagulerings Pulver bliver brugt til at adskille de faste bestanddele fra det vand,
som bruges til at rense de arbejdsværktøjer, som vandbaseret produkter forarbejdes med.

• Når den koagulerede del er blevet adskilt, kan det klare vandholdige restmateriale bruges igen til en
første rengøring af sprøjtepistoler, som derefter renses i rent vand.

Anvisning RATIO Aqua


