Thông tin kỹ thuật

HYDROCLEAN
Xử lý nước thải có chứa ONYX HD

B4
Mô tả quá trình
Dụng cụ (như súng phun, can, bộ lọc,…) đã được sử dụng cho quy trình chế biến ONYX HD hoặc HYDROFILLER II có thể
được làm sạch dễ dàng bằng nước máy. Tuy nhiên, luật pháp không cho phép xả thẳng nước có chứa ONYX HD hoặc
HYDROFILLER II đó vào hệ thống nước thải công cộng. Bột làm đông HYDROPURE và hệ thống lọc HYDROCLEAN
đảm bảo xử lý được nguồn nước thải và có thể xả vào hệ thống nước thải công cộng. Điều này sẽ làm giảm đáng kể lượng chất
thải được xử lý. Kết quả phân tích cho thấy xả nước thải được xử lý với HYDROPURE và HYDROCLEAN hoàn toàn không
gây ra vấn đề gì. Nhưng bạn sẽ cần phải liên hệ với chính quyền địa phương, quốc gia hay khu vực đó về để đánh giá chính xác
tình hình các loại nước thải từ xưởng sản xuất của bạn. Các yêu cầu, hạn chế, và tiêu chuẩn có thể thay đổi đáng kể. Sau khi
dùng ONYX HD, bạn nên đổ cặn sơn còn lại ở súng phun vào hộp riêng và dán nhãn “sơn thải”, và nó phải được xử lý như
chất thải công nghiệp đặc biệt. Các súng sơn đó hoặc bất kỳ dụng cụ nào được sử dụng đều có thể làm sạch dễ dàng bằng nước
máy. Xử lý làm sạch nước đó bằng phương pháp kết tủa.

Sản phẩm cần thiết
- HYDROPURE

Chỉ dẫn an toàn
Nó không thể loại trừ bởi vì sản phẩm có chứa các hạt <0,1micrômét.
Sản phẩm phù hợp với lĩnh vực chuyên nghiệp.
Khi sử dụng sản phẩm vui lòng tuân thủ các quy định về an toàn và các thiết bị bảo hộ cá nhân.

Thêm vào HYDROPURE

Thêm 0.1% HYDROPURE vào nước thải cần xử lý, ví dụ 100g cho một thùng 100 lít nước thải.

Đông tụ

Cho HYDROPURE vào trong nước thải và khuấy trong 2 tới 3 phút trước khi bắt đầu quá trình đông tụ.

The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our
products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the
suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose
only; they may change without prior information and do not constitute the agreed contractual quality of the products (product specification). The latest version supersedes all
previous versions. You can obtain the latest version from our website at www.rmpaint.com or directly from your sales partner. It is the responsibility of the recipient of our
products to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.
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Perfection made simple
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HYDROCLEAN
Xử lý nước thải có chứa ONYX HD

B4
Lọc

Tách chất rắn ra khỏi nước bằng bộ lọc. Nước sau khi được xử lý bằng cách này có thể thải ra hệ thống nước
thải công cộng.

Xử lý chất thải

Khi bộ lọc đầy, buộc kỹ và vứt như chất thải công nghiệp đặc biệt.

Perfection made simple
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