AdBluen varastointi ja käsittely
AdBluen puhtaus on poikkeuksellisen tärkeää valmistuksessa,
kuljetuksessa ja varastoinnissa. Kotivarikolla varastoitaessa on
epäsuositeltavaa, että AdBlueta ei kaadettaisi esimerkiksi
tynnyristä tai IBC- säiliöstä pienempään kanisteriin, etenkään
likaisiin astioihin, sillä SCR- katalysaattori on herkkä monille
epäpuhtauksille ja saattaa vaurioitua pysyvästi. Jos vaurio johtuu
AdBluen väärästä käsittelystä, ajoneuvon takuu ei todennäköisesti
kata vauriota. Huolehdi myös kaikkien AdBluen kanssa
käyttämiesi tarvikkeiden yhteensopivuudesta AdBlue liuoksen
kanssa. Älä lisää tai sekota liuokseen vettä tai mitään muutakaan
nestettä.
AdBlue on määrin herkkä sekä kuumuudelle että kylmyydelle. Liuos kiteytyy ja jäätyy, jos sen lämpötila
putoaa alle -11C. Tämä ei kuitenkaan pilaa AdBlueta ja sulamisen jälkeen, se säilyttää laatunsa. Ajoneuvot
ovat monesti varustettu lämmitetyllä AdBlue säiliöllä, mikä estää AdBluen hyytymisestä aiheutuvat
ongelmat. Yli 30C lämpötilassa varastoitaessa tuotteen ureapitoisuus saattaa laskea ja näin ollen saattaa
menettää laatunsa. Liuosta ei ole hyvä varastoida suorassa auringon paisteessa. Talviolosuhteissa myös
AdBluen kulutus saattaa laskea sekä riippuen ajoneuvosta ja pakkasasteista, lopettaa ruiskuttamisen
kokonaan. Muista tutustua myös oman ajoneuvosi tai työkoneesi käyttöohjeisiin.
Käyttöturvallisuustiedotteen löydät kotisivuiltamme www.eerolasupplies.fi/käyttöturvatiedot .

Muista siis seuraavat asiat
-

-

-

Käytä AdBluen pumppauksessa vain AdBluen kanssa yhteensopivia pumppuja. Soveltuvuus
kannattaa aina varmistaa pumpun myyjältä.
Jos lasket esimerkiksi IBCn alahanasta AdBluen kaatokanisteriin, varmista
EHDOTTOMASTI että kyseinen kanisteri on puhdas ja käytä samaa kanisteria vain AdBluen
kanssa.
Jos mahdollista, pidä AdBlue tarvikkeet ja säiliöt erillään ja mahdollisimman kaukana
epäpuhtauksista ja mahdollisista työpisteistä, jottei säiliöön tai tarvikkeisiin pääse
epäpuhtauksia. Esimerkiksi AdBluen varastoiminen ja tankkaaminen pesutiloissa on erittäin
epäsuositeltavaa!
Varastointilämpötila on -5C - +25C välillä.
Tutustu myös tuotteen etikettiin.
Jos tilasit 1000L IBC astian, Pidä IBC astian päällä, täyttökorkin ohessa oleva valmistajan
sinetti ehjänä ja koskemattomana !
AdBlue liuoksen suositeltu käyttöikä on 12 kuukautta valmistuspäivästä, kun AdBlue on varastoitu
tasalämpöisessä, ilmastoidussa, kuivassa ja viileässä, alle +25C- lämpötilassa.
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