ALAPRÉTEGEK

PRECOAT FIBRA S, M, SV
E LŐ PA N E L E K , M AG A S A D S Z O R B E Á LÓ H ATÁ S S A L

Megfelel a Nemzetközi Borászati Kódexnek. Nem genetikailag
módosított szervezetekből származik. Nem tartalmaz
allergéneket.

A termékcsalád javasolt kovaföld- szűréshez nagyobb szilárd darabok kiszűrésétől a derítő szűrésig.
ERŐSEN HOZZÁSIMULÓ ÉS NAGYON JÓL SZŰRŐ
ELŐPANELEK
A Precoat előpanelek megfelelően feldolgozott alfa-cellulóz
szálakat tartalmaznak, melyek kitűnő szűrési teljesítményt
és praktikus használhatóságot biztosítanak. Az adszorbeálással, mélyben történő megtartással és elektrosztatikus
kölcsönhatással elért kolloid- és mikrobiológiai szűrést a
nagy visszatartó erejű szűrőanyag jelenléte biztosítja. Az
így keletkező előpanel nemcsak homogén módon fedi le
a teljes tartófelületet, de akkor is tökéletesen hozzásimul,
amikor visszaesik a nyomás.

Az előpanel eltávolítása a munka befejezése után nagyon
könnyű, mivel az anyag határozottan leválik a szövetről: így
a tisztítási műveletek is gyorsan elvégezhetők.
ELTÉRŐ SZŰRÉSI KAPACITÁS AZ IGÉNYEKNEK
MEGFELELŐEN
Precoat S: leginkább a derítő szűrésekhez javasolt,
Precoat M: leginkább nagy teljesítményű kovaföld-szűrésekhez javasolt.
Precoat SV: nagy teljesítményű kovaföld-szűréshez és a vákuumos rotatív szűrőkhöz fejlesztették. Használata javasolt
mustok, különböző ivólevek és üledékes termékek szűréséhez.

ÖSSZETÉTEL

∞-cellulóz szálak, kovamoszatok

TULAJDONSÁGOK

Halmazállapot: szálas (valószínűleg kis, <1 cm-es átmérőjű cellulóz agglomerátok jelenléte)
Szín:
fehér ( M)
világos rózsaszín (S),
fehér ( SV)
Sűrűség (nedvesen): 0,266 g/ml (M),
0,298g/ml (S),
0,268g/ml (SV)
Permeabilitás: 250-500 hl/h/m2 (M),

200-350hl/h/m2 (S),

300-500 hl/h/m2 (SV)

DÓZISOK
400-700 g/m2 szűrő-felület
(M, S)
20-100 g/hl kovaföld szűrésben (M, S)
10% -a az alkalmazandó szűrőliszt súlyának (SV)
ALKALMAZÁS

Diszpergálja a meghatározott mennyiséget vízben vagy tiszta folyadékban,
és végezzen zárt keringtetést.
A műveletet a megfelelő derítési fokig kell folytatni, utána el kell kezdeni a kovaföld-szűrést. (M,S)
Adja hozzá perlites vagy kétatomos segédanyagokhoz az előpanel képződése előtti, vízben történő
diszpergálás során! (SV)

TÁROLÁS

Felbontás után a csomagolást gondosan vissza kell zárni, és hűvös, száraz helyen kell tárolni.
Ha nem megfelelő helyen tárolják, a termék hajlamos rendellenes szagokat felvenni.

KISZERELÉS

122600-as kód – 10 kg-os zsákok
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