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VIE DES ENTREpRISES

Split-O-Mat® productlijn geoptimali-
seerd voor een compacte, veilige en 
efficiënte afvalwaterzuivering 
Split-O-Mat® afvalwaterzuiveringsinstalla-
ties worden al meer dan 40 jaar gebruikt 
in vele industriële en MKB toepassingen. 
EnviroChemie heeft zijn beproefde pro-
ductlijn nu geoptimaliseerd op het gebied 
van prestaties en gebruiksvriendelijkheid.

De compacte installaties behandelen de 
verschillende afvalwaterstromen chemisch 
en fysisch tot de vereiste grenswaarden. 
Het behandelingsproces is geautomati-
seerd en gevisualiseerd voor alle product-
types van de serie. Er zijn verschillende 
Split-O-Mat® producttypes beschikbaar 
voor de behandeling van batchvolumes 
tussen 200 - 1.500 l. De geprefabriceer-
de Split-O-Mat® -systemen worden snel 
aangesloten en bij de klant in Plug&Play-

modus in gebruik genomen. De efficiënte 
werking van de installatie kan worden ge-
garandeerd door verbruiksartikelen van 
EnviroChemie, die precies zijn aangepast 
aan het te behandelen water. Nieuw is ook 
de gebruikersapplicatie, die een web ge-
baseerde onlinebewaking mogelijk maakt 
en een optimale werking van de installatie 
garandeert.

EnviroChemie biedt ook een optioneel 
ondersteuningsmodel voor de Split-O-
Mat® -installaties. Het voordeel voor de 
klant is dat applicatietechnici en waterspe-
cialisten de veilige werking van de instal-
laties en een efficiënte afvalwaterzuivering 
garanderen, waarmee aan alle officiële ei-
sen van de overheid kan worden voldaan. 

EnviroChemie
Sicco Hilariusi

Compacte Split-O-Mat SOM® 900-installatie 
voor de behandeling van charges tot 900 l

Zout volgens ASTM 117 voor zout-
sproei- en CCT kabinetten 
TQC Sheen levert vanaf nu Natrium 
Chloride dat voldoet aan de kwaliteit-
seisen van de strenge ASTM B117 norm. 
Het “C&W Specialist Salt” is speciaal sa-
mengesteld voor zoutsproei (nevel) voor 
corrosie testen met C&W Zoutsproei- en 
CCT (Cyclic Corrosion Tests) kabinetten. 
Uiteraard is dit zout ook te gebruiken in 
testkasten van andere merken. 

GEGARANdEERdE KWA-
LITEIT EN VOLLEdIG HER-
LEIdBAAR
Veel zoutleveranciers bieden zout van la-
boratorium kwaliteit. Uit analyse van dit 
zout blijkt dat de vervuiling met bijv. koper, 
fluoride, iodine, bromide, of anti-klonter-
middel hoger is dan de ASTM 117 norm 
toelaat. Sommige leveranciers testen deze 
verontreiniging zelfs niet.  Bij C&W Spe-
cialist Salt levert TQC Sheen een analyse 
certificaat met daarop de relevante ver-

vuilingen en een conformiteitsverklaring 
met batch nummers en data. Kwaliteit 
en herleidbaarheid zijn hiermee gegaran-
deerd.

SCHOON

Om vorming van klonters te voorkomen 
zonder vervuilende antiklontermiddelen 
te gebruiken, heeft C&W Specialist Salt 
een op maat geselecteerde grove korrel 
zonder vermindering van de oplosbaar-
heid. Deze grove korrel voorkomt boven-
dien overtollig stof bij het hanteren van 
het zout.
 
HANdIG VERPAKT

C&W Specialist Salt is gemakkelijk en veilig 
verpakt in 25 kg of 5 kg containers die het 
zout vrij houden van vocht en vervuiling. 
Met de emmers van 5 kg is wegen niet no-

dig. Voeg gewoon een emmer toe aan een 
reservoir van 100 liter en voeg water toe 
tot het niveau van 100 liter is bereikt. Dit 
is het ideale mengsel voor zoutsproeites-
ten. Zowel de handige 5 kg emmers als de 
economische 25 kg emmers zijn voorzien 
van een hengsel voor optimaal tillen.

TQC SHEEN
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