Príloha č. 1:
Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti (1:50 000)

Miesto navrhovanej
činnosti

Zdroj obr.: Google maps, https://maps.google.com/

Jestvujúci areál spoločnosti FARGUELL NITRA, Priemyselný park Nitra – Sever (Dražovce)
Zdroj obr.: www.google.com

SurTec® 101
Ponorový a postřikový čistící přípravek
pro všechny materiály

Vlastnosti
•
•
•
•
•
•
•

kapalný
pro postřik použitelný od 40 °C
vhodný pro železo, ocel, měď, mosaz, hliník a zinek
podmíněně vhodný pro hořčík (závisí na druhu slitiny)
vhodný pro tvrdou vodu
rychle demulguje
s přechodnou ochranou proti korozi

Použití
SurTec 101 se používá v ponorových, ultrazvukových, postřikových a
záplavových linkách k čištění a pasivaci.
Koncentrace:

2,5 %obj.

(1 - 4 %obj.)

Teplota:

60 °C

(40 - 80 °C)

Doba aplikace:

5 min

(1 - 10 min)

Technická specifikace
při 20 °C

Vzhled

Hustota [g/cm3]

Hodnota pH

SurTec 101

kapalný, bezbarvý

1,057

8,3 (Koncentrát)

Stanovení koncentrace
Na dobře promíchaném místě odebrat vzorek, popř. nechat vychladnout
na pokojovou teplotu. V případě zákalu nechat sedimentovat a dekantovat
nebo přefiltrovat.
Reagencie:

0,1 N kyselina chlorovodíková nebo sírová
0,04 % methyloranž

Provedení:

20 ml lázně pipetovat do 250 ml baňky, doplnit na
100 ml demivodou, přidat 3 kapky roztoku
methyloranže a titrovat 0,1 N kyselinou ze žluté do
červené barvy.

Výpočet:

spotřeba v ml * 0,45 = %obj. SurTec 101
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Složení
•
•
•
•

aniontické tenzidy
neionogenní tenzidy
aminy
soli organických kyselin

Zásoba
Na 1000 l lázně doporučujeme mít zásobu:
SurTec 101

25 kg

Ekologie a bezpečnost
Spotřebované roztoky a oplachové vody je třeba upravit a zneškodnit dle
daných předpisů.
Výrobek není zařazen jako nebezpečný.
Další údaje najdete v bezpečnostním listu.

Ručení
Jelikož nemůžeme ovlivnit nevhodné použití našich výrobků, ručíme pouze
za výrobek v původním stavu. Pro použití výrobku je Vám k dispozici naše
technické a obchodní oddělení:
tel: 257 760 037
fax: 257 760 036
e-mail: surtec@surtec.cz
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SurTec® 531
Recyklovatelný základní přípravek
na čištění a ochranu proti korozi

Vlastnosti
•
•
•
•
•
•
•
•

kapalný
bez solí
bez křemičitanů
bez tenzidů
přechodná ochrana proti korozi
výpary chrání proti korozi
pro ponorové, ultrazvukové, injektorové a postřikové aplikace
kombinován s tenzidovými přípravky SurTec (SurTec 085, SurTec 086
nebo SurTec 089 recyklovatelný pomocí membránové filtrace nebo
separátoru

Použití
SurTec 531 je v kombinaci s posilovačem vhodný pro čištění ponorem,
ultrazvukem a postřikem. Oleje, mastnoty, pigmenty atd. lze rychle a bez
problémů odstranit. SurTec 531 tvoří po usušení přechodný film na
ochranu proti korozi. Pro nasazení by měla být použita demivoda.
Koncentrace:

2-5 %obj. (a 0,2-0,5 %obj. posilovače na čištění)
0,5-2 %obj. (na ochranu proti korozi)

Teplota:

40 - 90 °C

Kontaktní doba:

0,5 - 10 min

Údržba:

pravidelně analyzovat a doplňovat koncentraci

Stanovení koncentrace
Na dobře promíchaném místě odebrat vzorek, popř. nechat vychladnout
na teplotu místnosti. V případě zákalu nechat sedimentovat a dekantovat
nebo přefiltrovat.
Reagencie:

0,1 N kyselina chlorovodíková nebo sírová
indikátor: 0,04 % metyloranž

Provedení:

1. 5 ml lázně pipetovat do 300 ml Erlenmayerovy
baňky
2. doplnit na 100 ml demivodou
3. přidat 3 kapky indikátoru
4. titrovat 0,1 N kyselinou ze žluté do červené barvy.

Výpočet:

spotřeba v ml * 0,16 = %obj. SurTec 531

SurTec 531 – datum tisku 1.5.2009 - strana 2/2

Technická specifikace
při 20 °C

Vzhled

Hustota [g/cm3]

Hodnota pH

SurTec 531

kapalný
bezbarvý

1,028 (1,02-1,04)

13 (koncentrát)

Složení
• aminy
• inhibitory koroze

Zásoba
Na 1000 l lázně doporučujeme mít zásobu:
SurTec 531

25 kg

Bezpečnost a ekologie
Spotřebované roztoky a oplachové vody je třeba upravit a zneškodnit dle
daných předpisů.
Výrobek je třeba značit symbolem C - žíravý.
Další údaje najdete v bezpečnostním listu.

Ručení
Jelikož nemůžeme ovlivnit nevhodné použití našich výrobků, ručíme pouze
za výrobek v původním stavu. Pro použití výrobku je Vám k dispozici naše
technické a obchodní oddělení:
tel: 257 760 037
fax: 257 760 036
e-mail: surtec@surtec.cz
10.02.2009/DK,OP

