Återvinning av lösningsmedel
Större industrisystem

Vi gör det enkelt för ditt företag
att rena och återvinna lösningsmedel!
Vi sätter oss alltid in i grundproblemet och

Sluten reningsprocess

ifrågasätter för att kunna skapa en optimal
lösning. En kombination av olika metoder
ger ofta den bästa reningsgraden och blir
den mest kostnadseffektiva. Resultatet blir
en optimal helhetslösning.

Smutsig
vätska

Reningssystem

Ren
vätska

Ett helt slutet system är ofta, sammanvägt
och på sikt, det mest fördelaktiga för

Minirest

både miljön och ekonomin.
Vi garanterar dig en fuktion.
Kunskaper och erfarenheter är en förutsättning för effektiv rening och återvinning.
Därför är vår filosofi att upplevas som en del i din egen verksamhet – att alltid finnas
till hands oavsett om det gäller råd-givning eller teknik. Vi garanterar dig en funktion,
inte enbart teknisk utrustning. Vi löser problemen!

Restprodukt samt renat lösningsmedel för återanvändning.

Formeco Di 15 Ax.
Kapacitet 3300 liter/år.

Återvinning av lösningsmedel
Större industrisystem

Formeco
Formeco destillatorer för återvinning av lösningsmedel och torkning av avfall finns i olika serier och utföranden för automatiserat
industriellt användande.
Serien INDUSTRI
Är speciellt framtagen och anpassad för industriella användare
som har behov av att behandla större volymer vätskeavfall > 10
m3/år samt önskar en högre automatiseringsgrad etc.
Systemen är kraftfullt rambyggda system som lämpar sig mycket
väl för större skala av återvinning av lösningsmedel och avfallsminimerande intern avfallshantering.
Serien INDUSTRI
Kan väljas i olika utförande med automatik för intag av vätska
som skall renas, utpumpning och vidare transport av renad
vätska. Systemen kan även utrustas med invändigt omrörarverk
för granulering och torkning till fast avfall m.m.
Serien INDUSTRI
Byggs i standardserie med kapacitet:

D 150

Serien INDUSTRI
Kan även väljas med eller utan vakuumdestillations-utförande.

Kapacitet <40 m3/år

D 250

Kapacitet <65 m3/år

D 400

Kapacitet <100 m3/år

D 650

Kapacitet <170 m3/år

D 1200

Kapacitet <300 m3/år

Begär separat information för
specificerad systemdata.

Kontakta oss för mer information!
Applikationsexempel
Exempel på användningsområden:
•
•
•
•

ADRESS
Vilokan Sweden AB
Box 145, 452 23 Strömstad

TELEFON
Telefon: 0526-18730
Telefax: 0526-15184

WEB
info@vilokan.se
www.vilokan.se

Spol/tvätt–förtunning från måleri
Lösningsmedelsbaserade färgrester
Tvättmedel från plastproduktion
Lösningsmedelsbaserad avfettning m.m

