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Glasurit® Ayrıştırma Tozu G / X

Güvenlik uyarısı :
Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.
Bu ürünün < 0.1 μm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.
Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi
araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli
amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler,
ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)’u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En
son verisyona web sitemizden olaşabilirsiniz; http://techinfo.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya
ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.
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Uygulama: Aşağıdaki su bazlı ürünler kullanıldığında,
• Glasurit® 90 Seri Bazkat, Metalik/Solid
• Glasurit® 176-72 1K Dolgu Astarı
• Glasurit® 1109- Taş Çarpması ve gövde altı koruma
• Glasurit® 1109- Tekstüre maddesi
Ekipmanların temizlenmesinde kullanılan suyun uygun tenekelerde biriktirilmesi gerekir.
Bu tenekeler solventlerle temasa geçmemelidir.
700-7 Ayrıştırma tozunun kullanımı :
2 veya 3 kaşık 700-7 Ayrıştırma Tozunu (yaklaşık 75 g) 10 litre atık suya ekleyin (tozu partiküllerin daha iyi
dağılması ve verimliliğin arttırılması için serpin) ve kısa bir süre karıştırın.
Kısa bir aradan sonra, katı maddeler ayrışmaya başlar ve bu maddeler sıvıdan filtreleme yoluyla sıvıdan
ayrılabilir. Örneğin, filtreleme araçları veya uygun süzgeçler ile yapılabilir. (80-100 mikron aralığında olan
süzgeç gözenek boyu olabilir. ).
Atık suda pisletici maddelerin oranı çok yüksek oduğu zaman, (suyun yaklaşık 15dk. sonra ile berrak hale
gelmediği zaman) daha fazla 700-7 Ayrıştırma Tozu ekleyin. Bu ürünün fazla kullanımında herhangi bir risk
oluşmaz.
Ayrıştırılan madde, solvent bazlı atık ürünlerin bertaraf edilmesi süreci ile aynı yolu izlemelidir. Tortusuz
sıvı, yerel atık su düzenlemelerine göre, yerel kanalizasyon sistemine boşaltılmalıdır. Bu konudan emin
değilseniz, yetkili yerel makamlara başvurunuz.

Özellikler: • Glasurit® 700-7 Ayrıştırma Maddesi, su bazlı ürünlerin kullanıldığı araçların temizlenmesinde
kullanılan sudaki katı maddelerin çökeltmesinde kullanılır.

• Ayrıştırılan madde sıvıdan ayrılmaldır. Daha sonra sıvı, suyla ilgili aşamada, tabancaların ön
temizliğinde tekrar kullanılabilir. Bu tabancalar en son olarak musluk suyu ile temizlenmelidir.
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