filtracja, odpylanie, atex, bhp

Pylenie pod kontrolą
Wuvio to holenderska firma high-tech, której misją jest „czyste i zdrowe środowisko
dla wszystkich”. Zgodnie z filozofią firmy, rozwiązanie problemu zapylenia w przemyśle musi być proste, opłacalne i mające jak najmniejszy wpływ na środowisko.

W

tym celu firma oferuje biodegradowalne produkty do ograniczenia pylenia, takie jak:
• materiały wiążące: EcoCrust, Freko-Crust
– skorupy na bazie polimerów organicznych wiążą się z materiałem sypkim (np.
węglem) i ograniczają pylenie oraz stratę
masy nawet do 90 dni; dostępne w kolorze
białym, zielonym lub bezbarwnym;
• (sucha) piana do normalnych i wysokich
temperatur: Freko-Foam – jej rozpylanie jest techniką stosowaną na przenośnikach taśmowych lub punkcie spadkowym;
produkt pozostaje aktywny na materiale

nawet do 14 dni, przez co problem pylenia
rozwiązany jest w całym procesie. W rezultacie zmniejsza się zarówno zużycie wody,
jak i koszty zatrzymania procesu;
• materiał RDS100+ do ograniczenia pylenia terenu (drogi) zarówno utwardzonego,
jak i nieutwardzonego, rozprowadzany jest
na powierzchni i aglomeruje ze sobą cząsteczki pyłu, przez co zostają one ze sobą
zlepione i nie unoszą się już w powietrzu;

• środek nawilżający (Freko Humidifier), który obniża napięcie powierzchniowe wody;
w przeciwieństwie do wody jest on w stanie
wychwycić cząstki pyłu i poprzez to obciąże-

nie opadają one na podłoże. Rozpylany jest
przy pomocy instalacji mgłowych.
Wszystkie rozwiązania w ofercie Wuvio
zmniejszają uciążliwość pylenia i straty materiału podczas wszystkich etapów przechowywania i przeładunku. Rozwiązania te firma Wuvio dopasowuje do indywidualnych
potrzeb i sytuacji u klienta.
Produkt wiążący Eco Crust otrzymał nagrodę Eko-Innowacji (holenderskiego rządu) oraz
nagrodę 2018 Bulk Handling Safety Award, przyznawaną przez komisję IBJ.
Do największych klientów Wuvio należą:: terminale przeładunkowe, firmy zajmujące się recyklingiem, producenci energii i zajmujący się biomasą, składy popiołów, górnictwo minerałów i metali, przemysł stalowy i budownictwo
(w tym drogowe). Aby wyprzedzić konkurencję,
firma nieustannie inwestuje w badania i rozwój.
Wuvio podchodzi do każdego klienta i zagadnienia indywidualnie, i jest w stanie znaleźć rozwiązanie dla każdego problemu pylenia w łańcuchu logistycznym i przetwórczym.

Wuvio Chemicals International B.V.
Honderdland 150 | 2676 LT | Maasdijk | The Netherlands
+31 174 520 001 | sales@wuvio.com

Nowoczesne systemy
redukcji i kontroli pylenia
materiałów sypkich
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