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KOVAFÖLDEK

DIACEL S, M, V, FW80
A M E R I K A I KOVA F Ö L D E K

Megfelel a Nemzetközi Borászati Kódex-nek. Nem genetikailag
módosított szervezetekből származik. Nem tartalmaz
allergéneket.

Magas minőségű amerikai 2 atomos kovaföldek. A Diacel
kovaföldek inertek, oldhatatlanok és látszólagos terjedelmüket csak 15%-ban foglalják szilárd anyagok; emiatt tökéletesen alkalmasak kovaföld-szűrő panelek képzésére.
A Diacel termékcsalád kovaföldjei természetes szűrőhatásokkal rendelkeznek, és a szűrők felületeire egy sűrű és
porózus réteget képeznek, amelyet hálózatszerű apró csatornák jellemzik, ezekben fennakadnak a folyadékokban
szuszpendált szilárd részecskék és tisztátlan anyagok.
A Diacel által végzett szűrés nem kizárólag a szitahatáson
alapszik, mert számos laboratóriumi kísérlet bizonyítja,
hogy adszorpciós tulajdonságú is, például számos fehérje
természetű anyagokkal szemben.
Az alkalmazott alapanyag magas tisztasági szintje miatt kizárható bármilyen rendellenes szag bekerülése a szűrt termékbe.

LEHETSÉGES FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK
A Perdomini-IOC által kifejlesztett Diacel termékcsalád bármilyen szűrési területen alkalmazható a szűrendő anyag
jellegét és a kívánt szűrési fokot figyelembe véve:
•S
 ör, bor, ecet, olajok, gyümölcslevek, gyümölcsbor, cukor,
zselatin, zsírok, olajszármazékok kezelésében (Diacel CF/
SS vagy CF/S).
 ntibiotikumok, amidok, kémiai, gyógyszerészeti anyagok,
•A
oldószerek, lágyítószerek, kenőanyagok szűrésekor (Diacel CF/MM vagy CF/M).
•S
 örlevek, szőlőmustok, gyümölcslevek, olajok, antibiotikumok, szörpök, uszodai víz szűrésekor (Diacel CF/V, CF/VV
vagy FW 80).

ÖSSZETÉTEL

Kovaföld

DÓZISOK

A prepanel létrehozásához, keverjük el a Diacel-t vízben vagy tiszta termékben, 500–1000 g/m2
arányban (a szűrőfelületre vonatkoztatva). Kiváló eredmény érhető el a Diacel és a Drenopor és
Drenopor CF előpanelek együttes alkalmazásával.
A szűrési folyamat alatt keverjük el a Diacel-t a szűrendő anyagban, 50–120 g/hl mennyiségben (a
szűrendő termék tisztaságától függően).

TÁROLÁS

Hűvös és száraz helyen tárolandó.
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

Diacel CF/S Special: 110900-as kód - 20 kg-os zsákok
Diacel CF/S: 110800-as kód - 20 kg-os zsákok
Diacel CF/M: 110600-as kód - 20 kg-os zsákok
Diacel CF/MM: 110700-as kód - 20 kg-os zsákok
Diacel CF/VV: 111200-as kód - 20 kg-os zsákok
Diacel CF/V: 111000-as kód - 20 kg-os zsákok
Diacel FW80: 111300-as kód - 20 kg-os zsákok
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