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Envirobase flokuliantas T499
Pristatymas:

T499 Envirobase flokuliantas – tai naujas flokuliacinis produktas, kuris buvo
sukurta lengvai ir produktyviai valyti nuotekų vandenį, užterštą su Envirobase
produktais.
T499 Flocculant Agent – tai milteliai, kurie įberiami į nuotekų vandenį, kuris susidaro
plaunant dažymo įrangą. Milteliai atskiria kietąsias medžiagas nuo skystųjų. Šis
produktas yra efektyvus valant tik vandens pagrindo nuotekas ir netur÷tų būti
naudojamas tirpiklio pagrindo atliekų valymui.

Pasiūlymas:

PPG įsipareigoja tiekti platintojams ir automobilių paviršių remonto specialistams
produktus, kurie yra:
 lankstūs
 Lengvai parduodami
 Paprastai naudojami
T499 yra žymiai stipresnis nei T496, jį naudojant pasiekiamas didesnis
produktyvumas ir taupomos klientų sąnaudos.

Produkto
buvimas rinkoje:
Pakuot÷:

Produktą galima užsisakyti iš Stowmarket nuo vasario 19, 2007.
2 kg pakuot÷ – 2 talpos kartono d÷žut÷je
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Envirobase Flocculant Agent T499
Produkto
informacija ir
techniniai
duomenys:

Produkto kodas Aprašymas
T499/E2K

Envirobase Flocculant
Agent

Trade Price
Per Pack
£134.00

Barcode
5025427718012

Informacija d÷l LOJ
Šis produktas n÷ra įtrauktas į ES Direktyvos 2004/42 normas ir tod÷l n÷ra klasifikuojamas
pagal LOJ produktų kategoriją.

Ford Central Billing
Codes:

Produkto kodas Tankis

Organinių tirpiklių
svoris, %

Kietų medžiagų
svoris, %

T499/E2K

0

100

0.85

FCB (Ford Central Billing) kodas yra toks pat, kaip ir produkto, pvz., T499/E2K.

Vartojimo pabaiga:

T499 pakeis T496. T496 taps nebevartojamu, kai bus sunaudotas visas jo kiekis rinkoje. Manoma,
kad taip bus 2007 m. kovo m÷n..

Produkto duomenų
lapai:




Duomenų lapai pateikiami su šiuo biuleteniu.
Duomenų lapus galima gauti internete: www.ppgrefinish.com

Medžiagos saugos
duomenų lapai:



MSDS galima gauti internete: www.ppgrefinish.com

Ką jums reik÷tų
daryti šiuo metu:





Įsitikinkite, ar PPG klientai žino apie šio naujo produkto pasirodymą.
Informuokite savo klientus apie tai, kad T496 nebevartojamas .
Koreguokite savo išteklius, atsižvelgdami į T499 paleidimą į rinką ir T496
panaikinimą / iš÷mimą iš rinkos.

Kontaktai:

PPG Customer Services
Phone: 01449 771775 Email: ukdistributorsupport@ppg.com
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