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Všeobecné informace

Vulcopure a Vulcopure Premium jsou speciální směsi křemeliny, perlitů a celulózy,
které byly vyvinuty pro jednoduchý a rychlý přednáplav v křemelinových filtrech.
Díky jedinečným výrobním postupům, praktickému a jednoduchému použití, lze
ušetřit nejen čas a náklady, ale také použití a nasazení různých pomocných
filtračních prostředků, které se musí obvykle používat pro první přednáplav
v pivovarském a potravinářském průmyslu.
Naplavená vrstva je díky vysoce čisté a speciálně vyvinuté celulózy elastická a velice
stabilní vůči tlakovým rázům.

K dispozici jsou tyto varianty:

Vulcopure  
pro všechna použití při filtraci piva

Permeabilita: 115 - 180 mDarcy
Hustota za mokra: 300 - 360 g/L
Hmotnost naplaveniny: 2.7 - 3.3 L/kg
Ztráta při spálení: 93.5 - 96.5 %
Vlhkost: < 2 %
Vzhled: světle růžový prášek
Těžké kovy, celkem: < 55 ppm
Vápník: < 95 ppm
Železo: < 5 ppm
Hodnota pH: 6.0 - 8.0 (10% ve vodě)

Vulcopure Premium
pro zákazníky, kteří preferují jemnější
směs

Permeabilita: 95 - 160 mDarcy
Hustota za mokra: 290 - 350 g/L
Hmotnost naplaveniny: 2.5 - 3.1 L/kg
Ztráta při spálení: 93.5 - 96.5 %
Vlhkost: < 2 %
Vzhled: světle růžový prášek
Těžké kovy, celkem: < 55 ppm
Vápník: < 95 ppm
Železo: < 5 ppm
Hodnota pH: 6.0 - 8.0 (10% ve vodě)

Velikosti balení:  20 kg / pytel
33 pytlů / paleta

Vzorové hodnoty nejsou normami, výše uvedená technická data mají povahu momentální a
spolehlivou, avšak není tímto dávána ani záruka ani účel.
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Pro rychlý a stabilní přednáplav v křemelinových filtrech doporučujeme dávkování:
700 – 1000 g /m2 filtrační plochy.

EBC 90°

min.

2-stupňový přednáplav, cca. 50 minut  do začátku filtrace
1-stupňový přednáplav, cca. 20 minut do začátku filtrace

250 filtrací ro čně =
+ 125 hodin více času čisté filtrace!

Výhody

- Vulcopure a Vulcopure Premium umožňují mechanicky velmi stabilní přednáplav
v jednom jediném kroku.

- Náplav probíhá velice rovnoměřně a homogenně.
- Zvyšování kalových hodnot je při tlakových rázech popř. při dodatečném ladění

filtračního výkonu značně omezeno.
- Až  50 % časová úspora při vytváření přednáplavu
- Až o 20 % menší množství potřebné křemeliny
- Pouze 1 produkt pro přednáplav – zjednodušená manipulace s produktem
- Zjednodušené materiálové hospodářství
- Jednodušší vyčištění filtračních svíček


