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Neutralizator 502

Do prostej neutralizacji wody z kwasem po płukaniu

     Po przeprowadzeniu procesu trawienia stali nierdzewnej, woda po płukaniu trawionych elementów
jest kwaśna i zawiera rozpuszczone metale, w tym chrom i nikiel. Aby zapobiec zanieczyszczeniu 
środowiska, woda powinna być oczyszczona przed odprowadzeniem.

Podstawowe zastosowania

    Avesta Neutralizer 502 to prosty sposób neutralizacji kwaśnej wody ściekowej i wydzielenia
rozpuszczonych metali ciężkich.

Właściwości

·   Powoduje szybkie wydzielanie z wody żelaza, chromu i niklu w postaci osadu, który następnie 
być przekazany do składowania.

·   Umożliwia osiągnięcie przez wodę ściekową odczynu pH w zakresie od 7 - 10 przed odprowadzeniem
do kanalizacji.

·   Jest to produkt skoncentrowany, jedna część Avesta Neutralizer 502 neutralizuje jedną część
wody
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1. 2. 3.

Good Chemistry at Work

Information given in this brochure may be subject to alteration without notice. Care has been taken to ensure that the contents of this publication are accurate, but Böhler Welding Group 
Nordic AB and its subsidiary companies do not accept responsibility for errors or for information which is found to be misleading. Suggestions for or descriptions of the end use or application 
of products or methods of working are for information only and the company and its subsidiaries accept no liability in respect thereof. Before using products supplied or manufactured by the 
company the customer should satisfy himself of their suitability.

Instrukcja użycia

1. Dodać środek neutralizujący do
wody po procesie płukania, cały czas
mieszając.

2. Sprawdzić odczyn pH za pomocą
papierka lakmusowego. Najbardziej
efektywne wydzielanie się metali
ciężkich (Cr/Ni) następuje przy pH
9.5.

3. Zneutralizowana woda po czyszczeniu 
i pozostałe osady powinny być
odpowiednio zagospodarowane zgodnie 
z lokalnymi przepisami.
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Neutralizacja i utylizacja

Ścieki powstałe przy wytrawianiu zawierają kwasy i powinny 
zostać oczyszczone przed odprowadzeniem preparatem Avesta 
Neutralising Agent 502 lub wapnem gaszonym o wartości pH 
7-10.

Preparat neutralizujący wytrąca także metale ciężkie, tak więc 
powstały osad powinien zostać usunięty zgodnie miejscowymi 
przepisami

Opakowanie
Preparat Neutralizer 502 dostarcza się w 32 kg  polietylenowych 
pojemnikach, które uzyskały unijne aprobaty związane z 
przechowywaniem materiałów niebezpiec-znych.

Inne informacje
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.
avestafinishing.com , na której zamieszczono Karty 
Bezpieczeństwa Materiałowego i inne przydatne informacje.

Przechowywanie

Neutralizer 502 należy przechowywać w pomieszczeniach 
zamkniętych w temperaturze pokojowej. Pojemniki muszą 
być należycie zamknięte, przechowywane w pozycji stojącej w 
miejscu niedostępnym dla nieupoważnionych osób.

Maksymalny termin przydatności do użycia to dwa lata w przy-
padku przechowywania w temperaturze pokojowej. Wyższe 
temperatury mogą skrócić przydatność do użycia.

Bezpieczeństwo pracowników
Należy zapewnić stały dostęp wszystkim pracującym przy 
wytrawianiu do preparatu Avesta First Aid Spray 910. Dostępny 
jest on w poręcznych 200ml opakowaniach w sprayu, których 
zawartość zoptymalizowano, aby odkazić niewielkie pryśnięcia 
kwasowe pasty wytrawiającej.

Ubranie ochronne. Użytkownicy powinni nosić kwasoodporne 
kombinezony, rękawice i buty gumowe. Należy korzystać z 
okularów ochronnych lub masek zabezpieczających oraz, jeśli 
istnieje potrzeba z  odpowiednich urządzeń chroniących drogi 
oddechowych (z filtrem chlorkowym).


