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Neutralac® Q90VHR
PKWiU 23.52.10.0; Nr ref.: PL21K310 Data: Kwiecień 2018

Opis produktu
Neutralac® Q90VHR jest bardzo wysokoreaktywnym produktem otrzymywanym 
w procesie rozdrobienia i separacji wapna palonego kawałkowego. 
Neutralac® Q90VHR jest suchym, białym, gotowym do użycia proszkiem.
Najwyższa reaktywność jest elementem kluczowym w wielu procesach.
Neutralac® Q90VHR cechuje się reaktywnością na poziomie 10-45 sekund.
Zastosowanie
•  Granulowanie osadów ściekowych w metodzie ORTWED – z pomocą metody 

ORTWED i Neutralac® Q90VHR, dzięki wysokiej temperaturze (120-140oC) 
i skutecznemu odparowaniu wolnej wody (finalnie 80-95% s.m.) osady można 
z odpadu zamienić w sprzedawalny, certyfikowany i wartościowy produkt – środek 
poprawiający właściwości gleby.

•  Produkcja peletu (np. ze słomy), jako czynnik osuszający, rozgrzewający 
i poprawiający wiązanie granulatu.

• Higienizacja i stabilizacja komunalnych osadów ściekowych.
• Zobojętnianie kwaśnych odpadów.
• Strącanie metali ciężkich.
• Poprawa jakości i higienizacja.
• Ustalanie wartości pH ścieków.
• Zwiększenie zasadowości.
• Neutralizacja ścieków i osadów stałych.

Wartości deklarowane

Właściwości chemiczne:
CaO – min. 94,0%
MgO – max. 1,0%
CO2 –  max. 3,0%
SO3 – max. 0,4%

Właściwości fizyczne:
Reaktywność t60 – max. 0’45”
Ciężar nasypowy – 0,8 - 0,9 kg/dm3

Pozostałość na sicie: 
0,09 mm – max. 7,0%
0,2 mm – max.1,0%

Wartości średnie za 2017 r.*

Właściwości chemiczne:
CaO – 96,2% 
MgO – 0,5% 
CO2 – 1,1% 
SO3 – 0,1%

Właściwości fizyczne:
Reaktywność t60 – 25” 
Ciężar nasypowy – 0,830 kg/dm3

Pozostałość na sicie: 
0,09 mm – 4,1% 
0,2 mm – 0,1% 

Opakowanie
Neutralac® Q90VHR jest dostępny w workach typu Big-Bag, workach 20 kg bądź 
jest ładowany luzem do cystern samochodowych, chroniących produkt przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Magazynowanie
Neutralac® Q90VHR powinien być składowany w warunkach zabezpieczających przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Wymagania
Badania wykonano zgodnie z PN-EN 459-2:2010
Bezpieczeństwo
Karta Charakterystyki Substancji – tlenek wapnia
Tlenek wapnia, główny składnik Neutralac® Q90VHR został zarejestrowany zgodnie                                                               
z rozporządzeniem (WE)  nr 1907/2006 (z późniejszymi zmianami) i ma nadany numer                                                                            
rejestracyjny REACH: 01-2119475325-36-0069
Karta produktu
Dostępna na: www.lhoist.pl

*  Wartości średnie nie są gwarantowane przez 
producenta. Podane analizy są  orientacyjne 
i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń 
gwarancyjnych.

Produkty Neutralac® zostały opracowane 
w celu dostarczenia optymalnych rozwiązań 
w procesach oczyszczania ścieków.

Neutralac® jest zarejestrowanym znakiem 
towarowym Grupy Lhoist.


