MEN XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG ESOL
1.

Thông tin sản phẩm
-

Tên sản phẩm: Men xử lý môi trường Esol.

-

Mã số hàng hóa: ES.568.

-

Esol ES.568 là chế phẩm sinh học, một loại ”cocktail” đa men hữu cơ, dạng lỏng, màu
nâu, mùi men nhẹ.

-

Esol ES.568 hoạt động hiệu quả trong dải nhiệt độ 0 - 50 0C, pH 3.5 - 9.

-

Sản phẩm không hóa chất độc hại, không gây cháy nổ, thân thiện môi trường.

-

Sử dụng ít nước, tiết kiệm ca máy, nhân công.

2.

Công dụng.
-

Xúc tác tăng tốc phân hũy hữu cơ.

-

Phân hũy nhanh các khí gây mùi khó chịu như NH 3, H2S, CH3SH, …

-

Cải thiện tính chất ô nhiễm của nước rỉ rác và không khí khu vực bãi rác.

-

Phân hủy rác nhanh, tăng khả năng tiếp nhận của bãi.

-

Kiểm soát côn trùng nhỏ.

3.

Ứng dụng.
-

Khử mùi hôi chất thải, trạm trung chuyển chất thải, phương tiện vận chuyển chất thải.

-

Khử mùi hôi và giảm thiểu ô nhiễm nước thải (nước rỉ rác, chế biến thủy hải sản,...).

-

Khử mùi hôi bùn thải, cống rảnh,...

-

Kiểm soát mùi hôi khu vực nhà xưởng, kho nguyên liệu/phế liệu, …

4.

Hướng dẫn sử dụng
-

Tỷ lệ pha Esol : nước = 1: 200 – 1:500.

-

Lấy đủ lượng nước vào bồn chứa.

-

Cho Esol vào bồn có sẵn nước.

-

Phun trực tiếp dung dịch đã pha lên bề mặt rác/hồ chứa nước rỉ rác.

-

Thời gian phun xịt: Khi tiếp nhận rác, định thời phun xịt trên bề mặt hồ chứa NRR.

-

Định mức Esol ES.568 trong xử lý rác thải sinh hoạt:
Đối tượng

Định mức

Rác thải sinh hoạt
Nước rỉ rác mới
Nước rỉ rác cũ

7,00 ml/ tấn
5,00 ml/tấn
1,00 ml/tấn

Tùy thực tế, có thể điều chỉnh định mức sử dụng, thời gian phun xịt nhằm đảm bảo hiệu quả
kỹ thuật.

