Technische Informatie

HYDROCLEAN

Behandeling van ONYX HD afvalwater
B4

Product omschrijving
Gereedschap zoals spuitpistolen, mengbekers, filters, etc. die zijn gebruikt voor het verwerken van ONYX HD of
HYDROFILLER II kunnen gemakkelijk worden gereinigd met water.
Het is niet toegestaan dit vervuilde water dat is gebruikt bij het reinigen van ONYX HD of HYDROFILLER II II direct op het
riool te lozen. HYDROPURE coaguleer poeder en het automatische HYDROCLEAN filter systeem verzekert een efficiënte
behandeling van het afvalwater, als het afvalwater is behandeld kan het water direct via de bedrijfs-afvalwater installatie
worden afgevoerd. Analyses van onafhankelijke instanties die zijn uitgevoerd in opdracht van RM zijn hiertoe op te vragen.
Wij raden aan om contact op te nemen met de nationale, regionale of lokale autoriteit voor de correcte behandeling van het
bedrijfsafvalwater, de eisen kunnen per land variëren.
Gecoaguleerde lakresten kunnen met de gebruikelijke vaste of vloeibare lakresten worden afgevoerd.

Benodigde producten
- HYDROPURE

Veiligheidsinformatie
Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm
Uitsluitend voor professioneel gebruik
Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht.

Toevoegen van HYDROPURE

Voeg 0.1% HYDROPURE toe aan het afvalwater dat moet worden behandeld, e.g. 100 g voor 100 liter
afvalwater.

Coaguleren

Verdeel HYDROPURE over het afvalwater en roer het voor twee of drie minuten om het coaguleerproces
op gang te brengen.

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de
gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik.De
omschrijving, tekening, foto’s verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel
uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website
www.rmpaint.com of via de verkoopsorganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in
acht worden genomen.
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Filteren

De vaste lakresten scheiden van het water door gebruik te maken van de aanbevolen filters.
Het water dat is behandeld op deze manier kan via de bedrijfs-afvalwater installatie worden afgevoerd.

Afval

Als het filter vol is, afvoeren met het lak afval.

Pagina 2 van 2

Perfection made simple

