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ОРГАНОМИНЕРАЛНИ КОАГУЛАНТИ-ФЛОКУЛАНТ
СЕРИЯ RZFLOC
ОПИСАНИЕ
Продуктите от серията LB се основават на: a смес от соли на полиалуминиев хлорид и
полиамини или polyDADMAC и се доставят като течности.
Употреба на продуктите :
Продуктите са специално създадени за третиране на питейни и промишлени води .
За отстраняване цвят / мътност и суспендирани вещества . Дозировката обикновено е в
Диапазона от 5 до 100 mg / L. Продуктът се добавя най-добре на входа на суровата вода
като се използва киселинно-устойчива мембранна помпа с висока точност на подаване.
ФИЗИКОХИМИЧНИ ПАРАМЕТРИ
Външен вид :
Специфично тегло при 20 ° С
Вискозитет при 20 ° С
рН диапазон
Точка на замръзване

Жълта до кехлибарена течност
1,25 - 1,40 g / cm3
150-1000 mPas
0.5-2.0
<-10 ° C

Продуктите базирани на Полиамини от серията RZFLOC -BL
Име на продукта
Съотношение
RZ FLOC 1725
35%
RZ FLOC 1735
45%
RZ FLOC 1745
50%
Продуктите базирани на PolyDADMAC серия RZFLOC – BLD
Име на продукта
Съотношение
RZ FLOC 4525 BLD
35%
RZFLOC 4540 BLD
45%
RZFLOC 4550 BLD
50%
Продуктите от серията RZFLOC съответстват на Евро стандарти EN 883, EN 1408 и EN 1409.
РАБОТА С МАШИНИ
Носете подходящи ръкавици и предпазни очила. В случай при контакт с кожата или очите,
изплакнете незабавно с много вода и да потърсите медицинска помощ. в случай на разливане,
не се изплаква с вода а се покрива с абсорбиращи средства . Ако течността е разлята в големи
количества , незабавно почиствайте с лопати или вакуум помпи . След почистването промийте
с вода.За повече информация вижте Листа за безопасност на материала .

СЪХРАНЕНИЕ
Резервоарите за съхранение трябва да бъдат устойчиви на киселини, като например
фибростъкло подсилен полиестер или каучук. Срок на годност : 6месеца

ОПАКОВКA
Продуктите се предлагат в IBC контейнери от 1100 кг, 240 кг пластмасови варели, туби
25кг.
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