
 Stardust
imeytysaine

 

  

Stardust on superimukykyinen, sillä se pystyy paitsi imemään todella 
suuria määriä nesteitä, niin myös hyvin monenlaisia nesteitä.
Yksi ja sama tuote toimii siis kaikissa tilanteissa, mikä säästää varastotilaa 
koska enää ei ole tarpeen hankkia eri tuotteita eri tilanteiden varalle.

STARDUST - keskeiset ominaisuudet:

 

 

 

Monikäyttöinen

Imee kaikenlaisia*, viskositeetiltaan hyvin erilaisia nesteitä aina vedestä voihin ja nestemäiseen vahaan. 
STARDUSTIN teho ei siis rajoitu vain tietyntyyppisiin nesteisiin.

Taloudellinen

Siivouskustannukset pienenevät, kun tuotteita ja työvoimaa tarvitaan vähemmän. Myös imeytettyjen nesteiden 
siirtokustannukset pienenevät, sillä STARDUST on kevyempää ja vie vähemmän tilaa kuin ennen käytetyt 
savipohjaiset imeyttämistuotteet kuten "kissanhiekka".

Onnettomuusriski pienenee, kun lattiat/tiet eivät ole rasvan liukastamia.

Lyö selvästi laudalta kilpailevat tuotteet

- 7–20-kertainen imukyky savipohjaisiin tuotteisiin verrattuna
- Sopii kaikenlaisten nesteiden imeyttämiseen, joten eri tilanteet hoituvat yhdellä ja samalla tuotteella
- Pienentää työvoiman tarvetta
- Toimii heti
- Edullinen käytössä
- Kevyt tuote (säkillinen painaa 7 kg)

Käyttäjä- ja ympäristöystävällinen

- Vaaraton ihmisille, eläimille, kasveille, maaperälle, betonille, asfaltille ja laatoille
- Stardust ei ole karsinogeeninen eli syövälle altistava aine, toisin kuin savipohjaiset tuotteet (kissanhiekkatyyppiset),

jotka voivat aiheuttaa myös silikoosia eli kivipölykeuhkosairautta (ks. savipohjaisten imeyttämistuotteiden etiketit)
- USDA-hyväksytty elintarviketeollisuuden käyttöön. (USDA on yksi tiukimmista luomusertifikaateista Kaliforniassa)
- Täyttää OSHA-vaatimukset, jotka on kuvattu standardissa 29CFR1910.1030
(Bloodborne Pathogens Standard eli standardi koskien veressä olevia patogeeneja )

- Ylittää EPA-standardin TCLP (Toxicity Characteristics Leaching Procedure) -testin vaatimukset, mikä takaa sen,
että tuote ei huuhtoudu takaisin luontoon

- Ylittää LTR-testin eli nesteiden huuhtoutumista koskevan testin vaatimukset

*Ei saa käyttää fluorivetyhapon (hydrofluoric acid) imeyttämiseen eikä yhdessä sen kanssa.

Nesteet, joita STARDUST imee:

Petrolituotteet: bensiini, dieselöljy, lentokoneiden polttoaineet, hydrauliset nesteet,

jarru- ja välittäjänesteet moottoriöljy, akselirasva, jalostamojen ja tuotantolaitosten vuodot yms.

 

 

Kaikki nestemäiset tai puolinestemäiset elintarvikkeet:
hunaja, siirappi, hillot, hyytelöt yms.voi- ja rasvatuotteet, 
kasvirasvat, 
juomat, etikka, ketsuppi yms.

 

Maalit: vesi-, öljy- ja epoksipohjaiset maalit * imeytysjauhe* imeytysmatto* imeytysliinat* imeytyssukat

Jäänestoaineet ja jäähdytysnesteet
Pakkauskoot:Kaikki kemikaalit: rikkaruohontorjunta-aineet, emäkset, alkalit, liuotinaineet,hapot

Kaikki kehon nesteet: 1,36kg purkki
Ihmisten ja eläinten ulosteet, veri 50L jauhesäkki
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