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Technisch informatieblad  
Algemeen 
 
Artikelnummer: 000458 
 
Omschrijving: Afvalcentrum Handmatig 
                    
 
 
  

 
Specificatie: 
Speciale waterdichte afvalcontainers met twee compartimenten voor verfafval en oplosproducten. 
Ongebruikte lak en oplosmiddelen kunnen ondersteboven in deze container worden geplaatst en deze 
daarna sluiten. De vloeistoffen lekken dan weg in twee verschillende blikken eronder. Gevaarlijke dampen 
worden uit de container afgezogen door een afzuigleiding. De ideale oplossing voor lakafval uit blikken, 
bekers, etc. 
 
Kenmerken en voordelen: 

- Gemaakt van roestvrij staal 
- Gevaarlijke dampen worden uit de container afgezogen 
- 2 compartimenten 
- Geschikt voor afvalblikken 

 
Gecertificeerd: 
Voldoet aan milieunormen en voorschriften. 
 
Technische specificaties: 
 
Materiaal Roestvrij staal 
Verpakkingseenheid Per stuk 
Afmeting (H x B x D) 122 x 100 x 60 cm 
Werkhoogte 120 cm 
Afzuigpunt Ø 80 mm (kan aan linker- of rechterzijde van het kastje worden 

bevestigd) 
Aanbevolen afzuigvolume Minimaal 100 m³/u 
Geschikt voor afvalblikken 2 x 30 L (niet meegeleverd) 
Gewicht 71.5 kg 

- 
Gerelateerde producten van Hamach 
Artikelnummer: 531000x – Omschrijving: Industrieel Neopreen Handschoenen 
Artikelnummer: 533000x – Omschrijving: Industrieel Nitril Handschoenen 
Artikelnummer: 5000 – Omschrijving: Spuitmasker A1P2 
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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. 
 
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 
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