Technická informácia
700-7
Glasurit® Koagulačný prášok

Použitie:

10/2011

X

Pri použití vodou riediteľných výrobkov
-

Glasurit dvojvrstvový vrchný lak metalíza / Uni 90-,
Glasurit 1K Základný plnič 76-,
Glasurit Ochrana proti kamienkom a ochrana podvozku 1109-,
Glasurit Štruktúrový lak 1109-

sa musí voda použitá na umývanie pracovných nástrojov zbierať do vhodných nádob.
Do týchto nádob sa nesmú dávať žiadne rozpúšťadlá.
Pridávanie Koagulačného prášku 700-7:
Na asi 10 l vody z umývania pridáme 2 – 3 odmerky (asi 75 g) Koagulačného prášku 700-7
(na lepšie rozptýlenie a zvýšenie účinnosti 700-7 porozsýpame) a krátko zamiešame.
Po krátkom čase sa pevné častice vyzrážajú. Filtráciou, napr. filtračným rohožami alebo
vhodnými sitami (veľkosť oka asi 80-100 µm), je možné oddeliť pevné časti od tekutých
častí.
Pri veľmi vysokom stupni znečistenia umývacej vody (voda nie je po asi 15 min. čistá )
pridáme viac 700-7. Predávkovanie 700-7 nie je možné.
Vyzrážaná substancia sa likviduje ako konvenčné odpady z lakov (podľa platných
lokálnych predpisov). Čistú, tekutú časť je možné zlikvidovať cez verejnú kanalizáciu, ak
sú dodržané príslušné predpisy o odpadových vodách. V prípade nejasností je potrebné
informovať sa na príslušnom úrade.

Vlastnosti:

 Glasurit Koagulačný prášok 700-7 slúži na oddelenie pevných častíc z vody použitej na
umývanie pri čistení pracovných nástrojov, ak sa používajú vodou riediteľné výrobky.
 Po oddelení vyzrážanej substancie môžeme vyčistenú, priehľadnú časť znovu použiť
ako umývaciu vodu na predčistenie striekacích pištolí. Dočistenie nasleduje vodou
z vodovodu.

Upozornenia:
Postup

RATIO-AQUA

Označenie podľa Smernice 1999/45/EG a národných predpisov, pozri Kartu bezpečnostných údajov EÚ. Produkty sú vhodné len na
odborné použitie.
Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezbavujú však
používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov.
Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov pre konkrétny účel použitia nie je možné z našich
údajov vyvodiť. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako
všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne
dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Užívatelia našich produktov musia na vlastnú
zodpovednosť dbať na eventuálne ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy. Uverejnením
nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej
informácie môžete získať na internetovej adrese www.glasurit.com alebo u vášho predajcu.
Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako 0,1 µm.
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