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                                  Zestawy do testowania 
                        ca³kowitej iloœci chlorowców 
                          w przepracowanych olejach

  
USEPA SW-846 metoda 9077, ASTM metoda D-5384

Przenoœny test olejów przepracowanych
Test ClorD-Tect 1000 jest zgodny z norm¹ EPA SW-846 metoda 9077 
i pozwala na okreœlenie "tak b¹dŸ nie" wyniku na poziomie 1000 ppm 
chlorowców. U¿ywanie testu Clor-D-Tect 1000 pozwala na 
zakwalifikowanie oleju przepracowanego do grupy odpadów 
niebezpiecznych, gdzie utylizacja jest bardzo kosztowna, b¹dŸ te¿ 
unikniêcia jego zmieszania z olejami nieska¿onymi. Test pozwala zbadaæ 
i zakwalifikowaæ olej jako odpad niebezpieczny b¹dŸ odwrotnie, 
a tym samym jest wskaŸnikiem do wybrania dalszej formy jego utylizacji. 
Zaprojektowany jako test do zastosowañ w terenie, umo¿liwia otrzymanie 
wyniku w czasie krótszym ni¿ 5 minut. Nie wymaga specjalnego 
szkolenia obs³ugi. Ka¿dy zestaw zawiera komplet elementów niezbêdnych do przeprowadzenia testu. 
Odczynniki s¹ dok³adnie odmierzone i zamkniête szczelnie w szklanych ampu³kach. Zestaw 
Clor-D-Tect 1000 nadaje siê znakomicie do sprawdzania olejów przed ich transportem b¹dŸ 
zmieszaniem z innymi olejami. Test Clor-D-Tect 1000 spe³nia wymogi normy ASTM metoda D-5384. 

              _____________________________________________________
                                                  Numer katalogowy
                Clor-D-Tect 1000                   CD-DET
                Pakowane po 20 zestawów w paczce, 80 zestawów w kontenerze. Minimalne zamówienie 10 zestawów. 
                  Zamówienie  wiêksze ni¿ 10 zestawów musi byæ wielokrotnoœci¹ 20. 

               _____________________________________________________

Clor-D-Tect   1000

Clor-D-Tect   Q4000
USEPA SW-846 metoda 9077, ASTM metoda D-5384

Iloœciowy test zawartoœci chlorowców dla olejów 
przepracowanych 
Test Clor-D-Tect Q4000 pracuje wg normy EPA SW-846 metoda 9077. 
Test ten pozwala na iloœciowe okreœlenie poziomu chlorowców 
w przepracowanych olejach. Zestaw pracuje w zakresie 200-4000 ppm. 
Jest nieoceniony w przypadku gdy u¿ytkownik musi okreœliæ jak blisko 
w zakresie iloœciowym jest do poziomu 1000 ppm lub 4000 ppm 
w przypadku mieszanek olejowych. Test Clor-D-Tect jest sprawdzon¹ 
metod¹ pomiaru chlorowców w olejach hydraulicznych, napêdowych,
 smaruj¹cych i rozpuszczalnikach na bazie wêglowodorów. 
Kieszonkowych rozmiarów zestaw Clor-D-Tect Q4000 zawiera 
wszystkie elementy niezbêdne do przeprowadzenia testu. 
Odczynniki s¹ odmierzone i szczelnie zamkniête w szklanych ampu³kach. 

              _____________________________________________________
                                                  Numer katalogowy
               Clor-D-Tect Q4000             Q4-000
               Pakowane po 20 zestawów w paczce, 80 zestawów w kontenerze. Minimalne zamówienie 10 zestawów. 
                Zamówienie wiêksze ni¿ 10 zestawów musi byæ wielokrotnoœci¹ 20. 

                _____________________________________________________
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