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Vecom verwijdert probleemloos stickers en lijmresten van tankwagens
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Je ziet ze dagelijks rijden, vrachtwagens en tankwagens voorzien van
diverse soorten labels en etiketten met hierop de vermelding van
gevarentekens met betrekking tot de lading.
Aangezien de huidige Europese wetgeving en het ADR strenger
worden met betrekking tot het plaatsen van etiketten, is men
verplicht deze zo duidelijk en zichtbaar mogelijk op te plakken. Zo
moeten bijvoorbeeld grote etiketten worden geplaatst, die dezelfde
aanduiding hebben als de etiketten op de verpakking, met een
minimale grootte van 250 mm bij 250 mm.
Afhankelijk van de vorm van transport kan de plaats van het etiket
verschillen. Vervoerseenheden die verpakkingen vervoeren die niet
onder klasse 1 (uitgezonderd 1.4S) en 7 vallen, hoeven geen grote
etiketten te plaatsen.
Het kan een lastig en arbeidsintensief karwei zijn om dit soort
etikettering te verwijderen alvorens nieuwe aan te brengen, mede
door het feit dat er verschillende type vracht- en tankwagens zijn.
Deze kunnen vervaardigd zijn uit roestvast staal of staal, aluminium
of een combinatie er van, al dan niet voorzien van een coating of
verflaag.
Nadat vanuit de markt bleek dat het verwijderen van stickers erg
arbeidsintensief is en er behoefte was aan een betere oplossing,
heeft Vecom onderzoek gedaan in haar laboratorium. En omdat
theorie steeds getoetst moet worden aan de praktijk zijn er diverse
testen uitgevoerd, ondermeer bij ATR (Antwerp Tank Repair). De
mensen van ATR zochten al geruime tijd naar een goed en
betrouwbaar product. Door middel van deskundig advies, diverse
on-site testen in samenwerking met de mensen van ATR en Vecom,
is de juiste oplossing gevonden: Label Remover.
Toepassing en milieu
Label Remover wordt gebruikt om stickers (zowel plastic als papier)
en lijmresten van alle mogelijke oppervlakken te verwijderen.
Doordat het thixotroop is, is het goed aan te brengen op verticale
oppervlakken. Het product kan veilig worden gebruikt op metalen
en de meeste kunststof oppervlakken. Andere voordelen zijn:
- het is universeel toepasbaar;
- de samenstelling van de natuurlijke grondstoffen is zo gekozen dat
er een maximale biologische afbreekbaarheid wordt bereikt;
- het is vrij van gechloreerde koolwaterstoffen, aromatische en
alifatische verbindingen;
- Door de lage giftigheid en een hoog vlampunt is Label Remover
zeer veilig om mee te werken.

Na het aanbrengen kan men moeiteloos d.m.v. hogedruk de
sticker- en lijmresten verwijderen, om uiteindelijk de vracht- en
of tankwagen van nieuwe etikettering te voorzien.
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