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EFAGOL 1000-1099 
 

 

Toepassingen  
EFAGOL coaguleermiddel is een special 
product voor coagulering. Moeilijk te ontkleven 
lakken zoals UV hardende lakken, heldere 
lakken, high-solid lakken, glazuurlakken, 
acryllakken, DD lakken en vele andere laten 
zich probleemloos coaguleren. De producten 
kenmerken zich door hun bijzonder hoge 
absorptievermogen evenals goede 
behandeling van wateroplosbare lak en 
beitssystemen en maken het mogelijk om 
zowel oplosmiddelhoudend als watergedragen 
laksystemen in een lakcabine te verwerken. 
EFAGOL coaguleermiddel beschikt over een 
extreem groot oppervlakactieve werking en 
ontkleeft de lakpartikelen door omhulling en 
insluiting. De gecoaguleerde, ontkleefde lak 
drijft naar boven en kan met de hand of met 
een “skimmer” verwijderd worden uit het water. 

 
 

Eigenschappen 
EFAGOL coaguleermiddel is neutraal tot licht 
alkalisch van samenstelling, het spoelwater 
wordt niet extra verzilt. EFAGOL 
coaguleermiddel voorkomt het vastzitten van 
pompen, leidingen en spoelopeningen. De 
spuitinstallatie blijft schoon en het spoelwater 
helder en reukloos. EFAGOL coaguleermiddel 
onderscheid zich door zijn chemische 
structuur, coaguleergedrag en 
toevoegingen.De meest voorkomende 
laksystemen zijn met één van de EFAGOL 
producten te behandelen. 

 
 

Kenmerken 
Vorm:   gel-achtig  
Uiterlijk:  grijs/beige 
Wateroplosbaar: in water oplosbaar 
PH waarde:  6,5 - 9,5 
Vlampunt:  nvt 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Dosering  
Het doseren dient bij voorkeur te gebeuren 
middels een luchtdruk aangedreven 
tijdgestuurde doseerpomp. De in het 
laboratorium vastgestelde doseerhoeveelheid 
zal mogelijk met korte tijdsintervallen 
gedoseerd dienen te worden om een optimale 
hoeveelheid coaguleermiddel in het 
omloopwater ter beschikking te hebben. 

 
 

Transport en opslag 
EFAGOL coaguleermiddel dient vorstvrij 
getransporteerd en opgeslagen te worden. 
Aangebroken verpakking na gebruik zo snel 
mogelijk afsluiten. Gemorst materiaal met veel 
water wegspoelen, dit kan gladheid 
veroorzaken! 

 
 

Hantering 
EFAGOL coaguleermiddel valt niet onder de 
wet gevaarlijke stoffen, is niet giftig en niet 
schadelijk. Bij contact met ogen en huid met 
veel water spoelen/wassen. Bij morsen met 
zand of absorptie korrels materiaal opnemen, 
daarna met veel water schoonmaken. 
Veiligheidsbladen zorgvuldig doorlezen en 
veiligheidsvoorschriften goed in acht nemen. 

 
 

Verpakking 
Disposable-vat:  30 kg 
Kunststofvat:  60 kg, 120 kg 
Wisselcontainer: 800 – 1.000 kg 

 
 

Etikettering  
EG- kenmerkenvoorschrift:  geen 
Symbool:    nvt 
R-regel:    nvt 
S-regel :    24/25 


