Teknisk information

700-7
Glasurit® Koaguleringspulver
Produkt:

10/2011

G/X

Vid användning av vattenbaserade produkter såsom:
•
•
•
•

Glasurit® 90 Linje Baslack, Metallic/Solida
Glasurit® 176-72 1K Grundfyller
Glasurit® 1109- Stenskotts och Underredsskydd
Glasurit® 1109- Textlack

vattnet som används för att rengöra arbetsverktyg bör samlas I passande behållare.
Dessa behållare får inte komma i kontakt med lösningsmedel.
Användning av 700-7 koaguleringspulver:
Tillsätt 2 eller 3 mått av 700-7 koaguleringspulver (c:a. 75 g) per 10 liter avfallsvatten strö pulvret för at
fördela partiklarna jämnt för att uppnå effektivitet och rör om kort.
Efter en kort tid kommer partiklarna att koagulera och kan separeras från vätskan genom filtrering, för
exempel genom ett filter med maskstorlek på c:a 80-100 microns.
När innehållet i koncentraten i avfallsvattnet är hög, (t.ex, när vattnet inte har blivit klart efter c:a 15 minuter),
tillsätt mer 700-7 koaguleringspulver. Det finns ingen risk att överdosera med 700-7.
Den koagulerade substansen måste disponeras på samma sätt som lösningsmedel baserad färg. Den klara
vattendelen kan avlägsnas I vanligt avloppssystem I enlighet med lokala regler. Är du osäker kontakta
lokala myndigheter.

Egenskaper:

•
•

Lacksystem

Glasurit® 700-7 Koaguleringspulver används för at separera fasta delar från vattnet och rengöra
arbetsredskap med som använts med vattenbaserade produkter.
Efter koagulerade vätskan har blivit separerad kan det klara vattnet användas igen för rengöring av
pistoler som slutligen rengörs med rent färskt vatten.
RATIO Aqua

Säkerhetsanvisning:
Ta hänsyn till Varuinformationsblad.
Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.
Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och
applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den hör data någon
garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc.
som är angivit häri, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt
specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från våran hemsida på http://techinfo.glasurit.com
eller direkt från våra säljkonsulenter. Ansvaret ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och
lagstiftning är efterföljda.
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