Construim pentru oameni æi planetã.

INERCEM®

Lianøi Speciali pentru lucrãri de ecologizare

Fiæã de produs

INERCEM®

INERCEM®

Lianøi Speciali pentru lucrãri de ecologizare
INERCEM® este o gamã de lianøi hidraulici speciali constituiøi ca o combinaøie de compuæi hidraulici,
clincher de ciment Portland, oxid de calciu activ æi aløi constituenøi minori, dupã reøete speciale
adaptate exclusiv aplicaøiilor în managementul deæeurilor.
stocarea deæeurilor în centre specializate
• r educerea THP (hidrocarburi petroliere totale),
COT (carbon organic total)
• trecerea deæeului în stare neutrã (pH neutru)
• r educerea solubilitãøii substanøelor chimice din
categoria: sulfaøi, cloruri, floruri etc.
• r etenøia æi imobilizarea metalelor grele din deæeuri
petroliere
• solidificarea æi consolidarea deæeurilor tratate
Beneficiile utilizãrii lianøilor hidraulici speciali din
gama INERCEM®:
• Protejeazã mediul înconjurãtor: datoritã acøiunii
liantului special (solidificare æi imobilizare)
• Soluøie economicã: datoritã optimizãrii costurilor cu
materii prime æi de exploatare
• Produs special: rãspunde solicitãrilor unei pieøe în
continuã miæcare

Gama de lianøi speciali INERCEM® conøine mai multe
produse, în funcøie de tipul metarialului ce urmeazã a fi
tratat:
• INERCEM® C
• INERCEM® D
• INERCEM® E
• INERCEM® A

Reglementãri în vigoare
În conformitate cu legislaøia în vigoare, pentru
depozitarea în depozite conforme a deæeurilor industriale
periculoase, care sunt într-o altã stare de agregare decât
solidã, este necesarã în prealabil operaøiunea de tratare.

Domeniu de utilizare
Produsele din gama INERCEM® sunt folosite la lucrãrile de
ecologizare/reabilitare a siturilor cu soluri contaminate cu
reziduuri petroliere. De asemenea, se utilizeazã în
procesul de tratare, de solidificare æi imobilizare/
inertizare a reziduurilor petroliere depozitate în bataluri,
a slamurilor. Reabilitarea in situ a solurilor contaminate.
Proprietãøi
INERCEM® este un material pulverulent de culoare gri, ce
contribuie la:
• îmbunãtãøirea caracteristicilor mecanice pentru
Aleæd

Piteæti

Produs la:

ü

ü

Livrat de la:

ü

ü

Ambalare:
• INERCEM® se livreazã vrac
Termen de valabilitate:
• 60 zile de la data livrãrii, cu respectarea condiøiilor
de transport æi depozitare prevãzute în Declaraøia de
Conformitate a produsului.

Notã:
• Î n contact cu apa, INERCEM® are o reacøie alcalinã.
Dacã accidental intrã în contact cu pielea, se
îndepãrteazã prin clãtire cu apã din abundenøã.
• Dacã accidental intrã în contact cu ochii, cereøi de
urgenøã asistenøa medicului.
• Analizele de laborator ce trebuiesc efectuate cu privre
la tratamentul aplicat în cazul fiecãrui proiect unde
este folosit produsul INERCEM® sunt în reponsabilitatea
deplinã a clientului.

