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Technisch informatieblad  

 
Algemeen 
 
Artikelnummer: 000482 
 
Omschrijving: Afvalcentrum Klein – met één afvoerbak 
voor lakafval 
                    
 
 
  

 

 
 

Specificatie: 
 
Een klein Afvalcentrum voor lak op waterbasis of lak met oplosmiddel 
Dit is een klein Afvalcentrum voor mensen in de lakverwerkingsindustrie. Dit Afvalcentrum heeft één afvoerbak en 
is daarom klein genoeg om in de meeste werkruimtes te passen. U kunt uw lak op waterbasis in de afvoerbak 
gooien. Zet de overgebleven blikken ondersteboven en de lak lekt in de opvangbak. Sluit het deksel en er worden 
gevaarlijke dampen uit de container gezogen via een afvoerkanaal. Met dit kleine Afvalcentrum heeft u de perfecte 
oplossing voor het weggooien van lak en het verminderen van afval. 60 x 45 x 124 cm. 
 
Kenmerken en voordelen: 

- Klein en smal en past daarom in de meeste werkruimtes 
- Gemaakt van roestvrij staal 
- Gevaarlijke dampen worden afgezogen 
- Geschikt voor lak op waterbasis of lak met oplosmiddelen 
- Heeft een geknikt deksel voor gemakkelijke toegang 
- Er wordt minder chemisch afval geproduceerd 

 
Technische specificaties: 
 

Afmetingen 60 x 45 x 124 cm 
Afzuigpunt Ø 80 mm, in het midden boven, of links of rechts 
Geschikt voor een afvalbak Tot 30 L (niet inbegrepen) 
Gewicht 30 kg 
Extractievolume 100 m³/h 

 
 
 
 
 
- 

Gerelateerde producten van Hamach 
Artikelnummer: 000841 – Omschrijving: Hamach Buggy 10 
Artikelnummer: 000802 – Omschrijving: Hamach Buggy 30 
Artikelnummer: 0004xx – Omschrijving: Hamach Industriële Werkbanken 
Artikelnummer: 000481 – Omschrijving: Hamach Industriële Weegschaaltafel 
 
Disclaimer 
Technisch informatieblad en materiaalveiligheidsinformatieblad; het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker 
om de informatie van de TDS te lezen, te begrijpen en toe te passen. het is de verantwoordelijkheid van de 
gebruiker om de informatie te lezen en toe te passen. 
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Producten zijn voor professioneel gebruik. Er moeten noodzakelijke beschermingsmiddelen en -kleding worden 
gedragen. De reparaties moeten altijd worden uitgevoerd in overeenstemming met de OEM-regels en -specificaties. 
Alle informatie dient te worden overwogen, onderzocht en geverifieerd door de gebruiker. De specifieke 
gebruikstoepassingen en gebruiksvoorwaarden vallen buiten de controle van EMM International B.V. Het is de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de vermelde producten voor de specifieke 
toepassing van de gebruiker te bepalen. 
 
Ontwikkeld door: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                     www.hamach.nl 
 

http://www.emm.com/
http://www.hamach.nl/
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