Jotun Industri

FLOKKULERING

EFFEKTIVT KOAGULERINGSPULVER
Reduserer avfallsmengden
Drøy i bruk
Tilpasset industriell bruk
Jotun Industri Flokkulering er et koaguleringspulver som effektivt skiller ut malingsrester
fra vaskevann. Det inneholder virkestoffer som gir en rask reaksjon og dermed sørger
for høy effektivitet og god utskillelse av malingsrester. Avfallsmengden reduseres betydelig
og dermed også kostnadene for avfallshåndtering.
Jotun Industri Flokkulering kan brukes i vaskevann med rester av alkyd og akrylmalinger.

FLOKKULERING
EGENSKAPER
Pulver til utskilling av malingsrester i vaskevann. Avfallsmengden reduseres og
vannet kan gjenbrukes som vaskevann. Kostnaden til avfallshåndtering reduseres.
BRUKSANVISNING
Jotun Industri Flokkulering tilsettes vaskevannet langsomt under omrøring. Fortsett
omrøring til malingsrestene klumper seg. Sil igjennom filter. Filtrert vann kan etter
avtale med lokale myndigheter normalt slippes ut i avløp.
Jotun Industri Flokkulering reduserer avfallsmengden med inntil 97% og gir dermed
betydelig besparelse i avfallskostnadene.

TEKNISKE DATA
Det er utarbeidet Teknisk datablad for produktet.
Siste versjon ligger lagret på www.jotun.no/industri
SIKKERHETSDATA
Det er utarbeidet Sikkerhetsdatablad for produktet.
Siste versjon ligger lagret på www.jotun.no/industri

RENGJØRINGSMIDDEL
Tørt pulver støvsuges. Pulver løst i vann vaskes med vann.
ANMERKNING
Lagres tørt og frostsikkert.
Produktet er beregnet for industriell bruk.

SKANDINAVIAS LEDENDE MALINGSPRODUSENT JOTUN er Skandinavias ledende
produsent av maling, beis og lakk til beskyttelse og forskjønnelse. Velger du en av våre
merkev arer, får du det ypperste innen teknologi, innovasjon og kompetanse. Du får også
et produkt tilpasset byggeskikk og klima i vår del av verden. Det gir trygghet både med
tanke på resultat og holdbarhet. Klikk innom www.jotun.no for råd og inspirasjon.

Jotun A/S P.b. 2021, NO- 3202 Sandefjord, Tel: (+47) 33 45 70 00, www.jotun.no
Jotun Danmark A/S Jernet 6, DK- 6000 Kolding, Tel: (+45) 76 30 32 00, www.jotun.dk
Jotun Sverige AB Box 151, SE- 421 22 Västra Frölunda, Tel: (+46) 031 69 63 00, www.jotun.se
Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere
annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets
beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. Be om ytterligere informasjon.
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