OXAMINE

®

Älä tyydy vain poistamaan mikrobeja
tuorevedestä, poista samalla myös huolet.
Buckmanin Oxamine®-tuotteella parannat paperitehtaasi tuoreveden laatua.
Perinteinen käsittely poistaa mikrobit paperitehtaasi tuorevedestä, mutta jäljellä jää huoli ja vaiva.
Perinteiset kemialliset yhdisteet voivat menettää tehoaan reagoidessaan orgaanisten aineiden kanssa.
Ne ovat ympäristölle haitallisia, syövyttävät laitteita, ja vaikuttavat haitallisesti myös muiden käytössä
olevien kemikaalien toimintaan. Oxaminen käyttö on eri asia. Se on tehokkaampi mikrobeille, mutta
ystävällisempi laitteille ja muille kemiallisille yhdisteille sekä ekosysteemille.
Oxamine on erittäin tehokas, ja stabiili biosidiliuos. Se on 100 % mineraalipohjainen, eikä sen
sivutuotteena synny myrkyllisiä orgaanisia yhdisteitä. Buckmanin ainutlaatuiset annostelu- ja
valvontajärjestelmät varmistavat, että Oxaminen käyttö on helppoa, turvallista ja huoletonta. Samalla
säästyy rahaa, ja tuottavuus paranee.

PAPERI TEKNOLOGIA

Oxamine®
Uusi lähestymistapa
tuoreveden käsittelyssä.
Oxaminen kemiallinen koostumus on ainutlaatuinen.
Oxamine on tehokas mikrobiosidi,
joka torjuu tehokkaasti laajan kirjon
eri mikro-organismeja.
Tavanomaisiin mikrobiosideihin
verrattuna Oxamine:
• Ei ole altis orgaaniselle ainekselle.
• Valkaisuaineen käyttö vähenee
keskimäärin 66%.
• Ei aiheuta korroosiota, toisin
kuin valkaisuaineet, kloriinikaasu,
kloriinidioksidi ja natriumbromidi.
• Ei vaikuta muiden, kuten
raakaveden käsittelyssä
käytettävien kemikaalien
tehokkuuteen.
• Parantaa paperikoneiden
ajettavuutta.

Oxamine on
ympäristöystävällinen
yhdiste.
Oxamine on ympäristöystävällinen
kemikaali, joka hajoaa myrkyttömiksi
mineraaleiksi, eikä tuota
havaittavia määriä AOX:ia. Se on
kustannustehokkaampi kuin lähes
kaikki muut hapettavat tai perinteiset
biosidit. Voit luottaa Oxamineen,
kun haluat:
• Stabiilimmat olosuhteet
laajemmalla ph-alueella kuin mitä
kloriini ja bromiini tarjoavat.
• Pitkäkestoista jäännösvaikutusta.

• Seurattavissa olevaa aktiivista
kemiallista koostumusta.
• Alhaista hapettumispotentiaalia.
• Kemikaalin hajoamista.
Myrkyttömiksi mineraaleiksi.
• Toimintaa ilman orgaanisia
sivutuotteita.

Oxaminen mukana
toimitetaan täysin
automatisoitu
annosteluteknologia.
Varmistaaksemme turvallisen
käsittelyn ja tehokkaan toiminnan,
Oxamine-liuos lisätään järjestelmään
Buckmanin suunnittelemalla
kemikaalin annostelulaitteella.
Tämä tapahtuu koulutettujen
edustajien valvonnassa. Buckmanin
automatisoitu annosteluteknologia
tarjoaa:
• Tasaisen annostelun, optimaalisen
sekoituksen, vakaan syötteen ja
mikrobien hallinnan.
• Ei vaadittavia pääomainvestointeja
— Buckman omistaa ja huoltaa
kaikki sovelluslaitteet.
• Automaattiset hälytykset ja
vuotojen sekä tulvimisen estävän
suunnittelun.
• Säätöohjelman kokonaiskloorin
tavoitteeseen pääsemiseksi.

Oxaminen avulla hallitset
prosessit.
Paranna tuoreveden laatua, ja
kohtele paremmin tehdastasi ja
ympäristöä! Lisätietoa Oxaminesta
saat oman alueesi Buckmanedustajalta tai verkkosivuilta
buckman.com.

This is not an offer for sale. The product shown in this literature may not be available for sale and/or available in all geographies where Buckman is represented. The claims made may not have been approved for use in all countries. Buckman assumes
no obligation or liability for the information. Please contact your Buckman sales representative for more information.
Seller warrants that this product conforms to its chemical description and is reasonably fit for the purpose referred to in the directions for use when used in accordance with the directions under normal conditions. Buyer assumes the risk of any use
contrary to such directions. Seller makes no other warranty or representation of any kind, express or implied, concerning the product, including NO IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS OF THE GOODS FOR ANY OTHER PARTICULAR
PURPOSE. No such warranties shall be implied by law and no agent of seller is authorized to alter this warranty in any way except in writing with a specific reference to this warranty.
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