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Glasurit® Koagulierungspulver G / X

Veiligheidsaanwijzing:
De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.
Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm.
De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden
onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze
gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze
uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto’s, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste
versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website http://techinfo.glasurit.com of via de verkoopsorganisatie. De
ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.
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Toepassing: Bij gebruik van watergedragen producten:

• Glasurit Zweischicht-Decklack-Metallic/Uni 90-,
• Glasurit 1K-Grundfüller 176-72,
• Glasurit Steinschlag- und Unterbodenschutz 1109-,
• Glasurit Strukturlack 1109-

Het spoelwater moet bij het reinigen van spuitapparatuur in een daarvoor geschikt spoeltoestel worden
opgevangen.
In dit toestel mogen geen oplosmiddelen gebruikt worden.

Toevoegen van Koagulierungspulver 700-7:

Aan ca. 10 liter spoelwater 2 – 3 maatlepels ( ca. 75 g ) Koagulierungspulver 700-7 toevoegen (voor een
betere verdeling en werking 700-7 strooien) en doorroeren.

Na een korte inwerkperiode vlokken de vaste bestanddelen samen. Door te filteren, b.v. door filtermatten
(maaswijdte ca. 80-100 μm), zijn de vaste bestanddelen gescheiden van het spoelwater.

Bij een zeer hoge vervuilingsgraad van het spoelwater ( het water is na ca. 15 min. nog niet helder ) meer
700-7 toevoegen. Overdosering met 700-7 is niet mogelijk.

De samen gevlokte substantie (verfresten) moeten als conventionele verfresten worden afgevoerd. Het
gefilterde spoelwater kan samen met het bedrijfsafvalwater worden afgevoerd. ( Individuele toestemming
om bedrijfsafvalwater op oppervlaktewater te lozen geschied door het betreffend waterschap).

Eigenschappen: • Glasurit Koagulierungspulver 700-7 dient ervoor de vaste bestanddelen van het spoelwater te
scheiden dat vrijkomt bij het reinigen van de (spuit)apparatuur na het gebruik van de watergedragen
producten.

• Nadat de gecoaguleerde bestanddelen volledig uit het spoelwater zijn verwijderd, kan het spoelwater
als voorreiniging worden gebruikt. Nareiniging gebeurd met leidingwater.

Systeem RATIO Aqua


