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ALAPRÉTEGEK

HYDROPOR

E LŐ R E H I D R ATÁ LT S Z Ű R É S I S E G É DA N YAG

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

Előre hidratált α-cellulóz szálakból készült előpanel. Az alkalmazott alapanyagot különleges mechanikus eljárással
munkálják meg, mely nyitottabb szálak elérését teszi lehetővé az ezzel járó specifikus felületnövekedéssel, a megtapadási lehetőség javításával és az eloszlási uniformitással
rendelkező előpanelek létrehozásának lehetőségével (izotróp szerkezet).
Tehát a Hydropor ideális mély szűrésekhez és a kovaföld-szűréshez.

HOZZÁSIMULÓ ÉS ELLENÁLLÓ ELŐPANEL
A Hydroporral elért előpanelt kitűnő tapadás jellemzi, ezért
használata inkább függőleges tányérral rendelkező szűrőkhöz ajánlott. A sűrű szálas háló biztosítja az ellenállást a szűrési feltételek változásával. A Hydropor olyan segédanyagokkal együtt használandó, mint a perlitek és kovaföldek.
A dózis és az alkalmazott segédanyag permeabilitásának
függvényében a Hydropor alkalmazható úgy a nagyobb
szilárd darabok kiszűréséhez, mint a derítő szűréshez. Ám
különösen széles szűrések esetében a kolmatálás elkerüléséért inkább a Drenopor Filter M alkalmazása ajánlott.
KÖNNYŰ HASZNÁLAT ÉS BIZTONSÁG
Az előre hidratált forma a termék könnyebb és gyorsabb
diszperzióját teszi lehetővé, a “porosság” hiánya elősegítik
az alkalmazottak biztonságát a felhasználás során.
A Hydropor magas biológiai minőséggel rendelkező termék.

ÖSSZETÉTEL

∞-cellulóz szálak

TULAJDONSÁGOK

Halmazállapot: nedves és szálas
Szín: fehér

DÓZISOK

500–1000 g/m2 felület

ALKALMAZÁS

Az anyagot egyenletesen diszpergálni tiszta folyadékkal (1:20-as arány),
a szűrőn keresztüli recirkulálása előtt.

TÁROLÁS

Ha nem megfelelő helyen tárolják, a termék hajlamos rendellenes szagokat felvenni. nAz eredeti
csomagolásban kell tárolni. Felbontás után korlátozott ideig használható. A hidegtől távol tartandó.

KISZERELÉS

115510-es kód – 5 kg-os zsákok

Perdomini-IOC S.p.A. - Via Salvo D’Acquisto, 2 - 37036 S. Martino Buon Albergo (VR) Italy- tel. +39-045-8788611 (automata) fax +39-045-8780322 kereskedelmi iroda fax +39-045-8780122 - www.perdomini-ioc.com - info@perdomini-ioc.com
Az UNI EN ISO 9001 és UNI EN ISO 14001 Minőségbiztosítási és Környezetkezelési rendszerekkel rendelkező Társaság. Jelen kiadvány által tartalmazott információk ellenőrzésre kerültek, és a nyomtatás időpontjában a gyár által
közölt adatoknak teljes egészében megfeleltek. Perdomini-IOC S.p.A. fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítson a specifikációkon.
Rev. 11/11
Kizárlagos magyarországi forgalmazó: MC Kereskedelmi Iroda Kft. • 1222 Budapest, Nagytétényi út 14. • Tel.: +36 20 488 53 53 • www.boraszatisegedanyag.hu

