Miljøvenlig støvbekæmpelse
DUST-AWAY er et flydende støvbindemiddel, baseret på calciummagnesiumacetat (CMA). Både calcium og magnesium forekommer
naturligt i jorden, og acetat er let nedbrydeligt.

Produceret i Danmark
DUST-AWAY er produceret på Alumichems fabrik i Kalundborg.
Alumichem er en førende nordisk producent af funktionelle
aluminater og specialkemikalier.
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En effektiv miljøvenlig løsning til dæmpning
af støv på grusveje og byggepladser

En smart miljøvenlig løsning til dæmpning af
støv på grusveje og byggepladser

Sikkert at bruge

DUST-AWAY er en effektivt og miljøvenlig
støvbinder baseret på CMA (calcium magnesium
acetat) produceret på Alumichems fabrik i
Kalundborg.

DUST-AWAY er sikkert og nemt at
bruge, og dens unikke ikkeætsende egenskaber gør det
kompatibelt med enhver overflade eller metal, herunder galvaniseret metal. DUST-AWAY efterlader ingen mærker, på udstyr og
maskiner og der skal ikke bruges
sikkerhedsudstyr som handsker
og åndedrætsværn.

DUST-AWAY er en effektiv løsning der fjerner støvproblemer på byggepladser i industrien eller andre
steder, der er plaget af et højt støv niveau.
På mange byggepladser har man et vandingsprogram
på plads, men det kan føre til spild af vand og ressourcer. Tilføjelse af DUST-AWAY forbedrer resultaterne dramatisk, da PM-partikler bliver fysisk bundet
og forhindret i at blive luftbåret.

En komplet løsning
DUST-AWAY leveres i en IBC palletank, som kan monteres og doseres fra en frontlæsser, traktor, ATV eller
trailer.
DUST-AWAY kan leveres sammen med en specielt
udviklet sprøjtesystem, som enten kan købes eller
lejes på månedsbasis. Sprøjtesystemet klikkes direkte
på IBC palletanken og kommer med et doseringssystem, der gør det nemt at indstille den korrekte
doseringsmængde.

De mange fordele ved DUST-AWAY
• Kommer i en “klar til brug” flydende form, klæber fast på veje og blæser ikke
væk
• Kan doseres direkte fra IBC palletank, fra frontlæsser, ATV eller trailer
• Sparer tid og mandskabskraft, da man ikke behøver at kører vand
på byggepladsen

26 YEARS
OF USE

• Miljøvenlig, let bionedbrydelig og ikke giftig for mennesker og naturen
• Ikke korrosivt over for overflader eller metaller
• Klæber til veje og overflader med virkning op til tre måneder
• Kan leveres med CMA sprøtesystem til en IBC palletank

Biologisk
nedbrydeligt

Ikke giftig for
mennesker og dyr

Produceret
i Danmark

• Har være i brug siden 1996

