EP™ DUST SUPPRESSOR
مضاد األتربة
منظف لأليدي مقاوم للبكتريا

صُمم هذا المنتج خصيصًا لعمليات التعدين وهو يتمتع بخصائص بيئية استثنائية ويساعد على توفير كميات هائلة من
استهالك المياه باإلضافة إلى تقليل وقت صيانة اآلالت بدرجة كبيرة من خالل القضاء على الحاجة إلى رش المياه
المالحة على األسطح اللتقاط األتربة.
هذا المنتج قابل للتخفيف بخلط جزء واحد منه بخمسة أجزاء من الماء ،ولذا فهو موفر في التكلفة فضالً عن أنه يناسب
جميع عمليات التعدين بالحفرة المكشوفة والتعدين اآلباري حيث يقوم بمنع دخول األتربة والجزيئات في جميع مناطق
عمليا ت التشغيل ،وبالنسبة لجميع االستخدامات الثانوية ،فيمكن تخفيفه بخلط جزء واحد منه بعشرة أو خمسة عشر
جزءًا من الماء.

التغطية التقديرية :من  1إلى  3متر مربع لكل لتر -للطبقة الواحدة
طريقة االستخدام :الرش
حجم التعبئة:

حاويات متوسطة الحجم للبضائع السائبة بسعة  5لتر –  02لترًا –  002لترًا –  1222لتر

مدة الصالحية:

 10شهرًا بحد أدنى من تاريخ التصنيع في حالة تخزينه في مخزن محمي درجة حرارته 33-5

درجة مئوية.

تجنب تخزين المنتج في مكان يتعرض ألعشعة العشم

القيية.

احفظ المياد غير المستخدمة في حاييات مغلقة يضعها في مخزن محمي

تعليمات االستخدام
EP™ DUST SUPPRESSOR
مضاد األتربة
إعداد السطح واستخدام المنتج:
قم بتخفيف مضاد األتربة ) (E P™ DUST SUPPRESSORعن طريق أي مصدر للماء وذلك بخلط جزء واحد
من المنتج بخمسة أجزاء من الماء ( )5:1جيدًا ورشه على المنطقة التي ترغب في تنظيفها.

بالنسبة لالستخدامات الثانوية ،ضع مضاد األتربة) (EP™ DUST SUPPRESSORبنسبة  12:1أو .15:1

هذا المنتج مالئم لجميع المواد والمناطق التي يشكل وجود األتربة بها مشكلة ،ومنها المناطق التي تحتوي على الفحم
ومعدن الحديد الخام والذهب وأي مناطق أخرى تتضرر بفعل األتربة ،كمناطق االنتظار ،وما يحيط بأماكن إقامة

العاملين ومهواة المنجم والحفرة المكشوفة.

التغطية:
يوفر مضاد األتربة ) (E P™ DUST SUPPRESSORمعدل تغطية بمتوسط يبلغ  0متر مربع لكل لتر من المادة
المخففة.
سوف يتعرض السطح للتشقق في مناطق المرور ولكن تظل جميع األتربة في حالة ثابتة تحت السطح ،كما أن هذا
المنتج لن يؤثر في أي من اآلالت أو المعدات عند إعادة تدوير المادة الترابية من خالل محطة التشغيل.
هذا المنتج قابل للتحلل الحيوي بالكامل وغير سام وغير قابل لالشتعال.

EP™ DUST SUPPRESSOR
مضاد األتربة
الخصائص يالمزايا الرئيسية:


يقوم بربط جميع جزئيات األتربة وتجمعيها معًا لتصبح كتلة واحدة صلبة.



موفر في التكلفة؛ حيث إنه قابل للتخفيف بنسبة  5:1عند االستخدام األول -وفي حالة االستخدام للمرة الثانية
(إذا تطلب األمر) يمكن تخفيفه بنسبة .15/12:1



صديق للبيئة وغير سام وغير قابل لالشتعال وقابل للتحلل الحيوي ويحتوى على الماء.



يمكن خلطه بأي مصدر محلي للماء؛ وليس من الضروري أن يكون ماءًا عذبًا.



سهل االستخدام  -جهاز رش محمول على الظهر -خرطوم إطفاء الحريق – رش ميكانيكي.



ال توجد حاجة إلى استخدام معدات سالمة خاصة كاألقنعة والقفازات وما إلى ذلك.

