
ESafe
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

1. Czym jest ESafe?
ESafe to mieszanka chemiczna, przeznaczona do usuwania   

 związków węglowodorowych z gleby i twardych powierzchni.

2. Kiedy można zastosować ESafe?
Mieszankę ESafe zastosować w dowolnej chwili, jeśli jego   

 użyciu nie przeszkadza temperatura podczas stosowania. 
 Jeśli mieszanka ESafe stosowana jest na zamarzniętych
 powierzchniach, nie będzie działać, dopóki powierzchnia 
 nie będzie ciepła na tyle, by produkt stopniał. Gdy mieszanka
 ESafe stopnieje, działa normalnie. W przypadku wysokiej
 temperatury lub mocnych wiatrów może powstać potrzeba
 zastosowania ESafe w dużej ilości wody, by zapobiec’
 nadmiernemu odparowywaniu.

3. W jaki sposób działa ESafe?
ESafe rozkłada związki węglowodorowe zmieniając skład   

 chemiczny skażonego materiału.

4. Czy ESafe spełnia wymogi państwa 
 w kwestii certyfi kacji?

Mieszanka ESafe otrzymała od stanu Kalifornia zezwolenie   
 na zastosowanie jako czynnik do czyszczenia wybrzeża. Jest
 to najwyżej oceniana klasyfi kacja dla produktu przeznaczonego
 do likwidacji obciążenia ekologicznego. ESafe spełnia lub więcej
 niż spełnia wymagania dla zezwolenia na użycie w Kalifornii,
 która ma najsurowsze wymagania ekologiczne dotyczące
 produktów na całym świecie.

5. Czy mieszanka ESafe jest palna?
Mieszanka ESafe nie jest palna do temperatury 77 °C 

 w zamkniętym pojemniku.

6. Co stanie się z paliwem lub ON, na które   
 zastosowano mieszankę ESafe?

ESafe rozłoży je na związki, z których powstały, lub na inne
 prostsze związki.

7. Czy paliwo będzie się palić po zastosowaniu 
 na nim mieszanki ESafe?

Jeżeli na paliwo zastosowano dostatecznie dużą ilość mieszanki
 ESafe, spowoduje to znaczne podniesienie punktu zapłonu, 
 a skutkiem tego jest zapalenie trudne lub ewentualnie
  niemożliwe.

8. Czy paliwo jest niebezpieczne po zastosowaniu 
 na nim mieszanki ESafe?

Procedura stosowania mieszanki ESafe obejmuje dodanie
 wody w danym miejscu. Woda wspomoże wyciągnięcie paliwa
 „odpadowego“ z gleby lub twardej powierzchni. Rozcieńczające
 oddziaływanie wody pomaga drobnoustrojom, które naturalnie

występują w glebie i wodzie, by przetrawiły pozostałe nieszkodliwe
 związki, które pozostaną na miejscu po zastosowaniu. Dzięki   
 takiemu oddziaływaniu drobnoustrojów, pozostałości, na które
 użyto mieszanki ESafe, nie są w żaden sposób niebezpieczne.

9. Co pozostanie po zastosowaniu mieszanki ESafe?
Związkami resztkowymi lub pozostałościami są cukry proste,   

 węgiel jako pierwiastek, minerały śladowe oraz woda.

10. Czy podczas stosowania występują jakieś   
 szkodliwe opary?

Nie, podczas stosowania nie powstaje nawet dwutlenek węgla.

11. Czy ESafe działa także na ON, czy tylko na benzynę?
Mieszanka ESafe jest równie skuteczna podczas oddziaływania  

 na wyciekłą benzynę, ON, kerozynę, benzynę lotniczą, etanol,
 metanol lub biopaliwo.

12. Czy mieszanka ESafe może unieszkodliwić również  
 inne związki oprócz paliwa i ropy naftowej?

Tak, ESafe skutecznie unieszkodliwi większość związków 
 na bazie węglowodorów: woski, większość akrylanów,
 polimerów miękkich, lakierów, żywic, farb i przemysłowych
 powłok malarskich.  W przypadku niektórych związków może
 zaistnieć potrzeba zastosowania podgrzanej mieszanki ESafe, 
 w celu osiągnięcia całkowitego usunięcia.

13. Czy po zastosowaniu mieszanki ESafe obecne 
 są opary paliwa?

Po dodaniu do wyciekłego paliwa odpowiedniej ilości mieszanki  
 ESafe nie pozostaną żadne palne opary.
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14. Czy ESafe neutralizuje węglowodory chlorowane?
Klienci podają, że ESafe rzeczywiście „rozkłada“ niektóre   

 węglowodory chlorowane. Spółka Plutus nie posiada żadnych
 testów/badań laboratoryjnych, które mogłyby potwierdzić owe
 tezy lub im zaprzeczyć, dlatego też nie przytacza żadnych

twierdzeń dotyczących skuteczności w tej dziedzinie zastosowania.

15. Co się stanie, gdy mieszanka ESafe zostaje
 dodana do pustych zbiorników paliwa
 zawierających resztkowe ilości paliwa?

Mieszanka ESafe usunie ze zbiornika opary, jeżeli stosowania
 jest w zbiorniku pod postacią kropelek pod niskim ciśnieniem.
 Usunie to palne opary, a do zbiornika można umożliwić dopływ
 świeżego powietrza.

16. W jaki sposób stosowana jest ESafe w przypadku  
 paliwa lub ropy naftowej wylanej na powierzchnię
 gleby?

Należy zastosować oprysk mieszanką ESafe w pełnym  
 zakresie na skażonym obszarze, gdy tylko usunięto wszystkie
 usuwalne węglowodory za pomocą sorbentów lub podciśnienia.
 Początkowe dawkowanie dla paliwa to 4 litry mieszanki ESafe
 na 10 m2 powierzchni danego obszaru. W przypadku ciężkich  

gleb, zagęszczonego żwiru lub wycieku dużej ilości ropy naftowej
 może zaistnieć potrzeba bardziej intensywnego lub powtórnego
 zastosowania. Gdy tylko mieszanka ESafe zostanie wsiąknięta
 przez glebę, dany obszar powinien zostać nasycony wodą 
 z dowolnego dostępnego źródła, słodką lub morską. 

17. W jaki sposób ESafe usunie rozlaną substancję?
ESafe rozpuści się w wodzie, którą mieszanka ESafe dotrze 

 do ropy naftowej lub paliwa, które przedostało się do gleby.
 ESafe jest cięższa od paliwa lub ropy naftowej i będzie podążać
 za nimi w glebie lub jakimikolwiek szczelinkami w dowolnym
 podłożu skalistym, które może być ewentualnie skażone. 

18. Dlaczego po zastosowaniu mieszanki ESafe 
 należy dodawać wody?

Woda działa jako nośnik mieszanki ESafe, a ponieważ woda
jest cięższa od paliwa lub ropy, pomoże w wyniesieniu substancji

 skażającej na powierzchnię. Takie wyniesienie umożliwia
 wytarcie, zmycie lub odessanie nadmiaru ropy naftowej. 

19. Dlaczego nie pozostawić mieszanki ESafe, 
 by usunęła wszelką wyciekłą substancję?

Jeżeli sorbenty lub środki mechaniczne usuną możliwą 
 do usunięcia ilość substancji skażających, to potrzeba mniej
 mieszanki ESafe, tak więc czas usuwania szkód się skróci. 

20. Dlaczego zamiast ESafe nie użyć „chrząszczy“?
„Chrząszcze“ to genetycznie modyfi kowane drobnoustroje,

 przeznaczone do spożycia i strawienia węglowodorów. Wpływa

 na nie pH oraz temperatura, natomiast takie ograniczenia 
 nie odnoszą się do mieszanki ESafe. W przypadku wysokich’
 lub niskich wartości pH lub temperatury „chrząszcze“ zazwyczaj
 przestają być aktywne lub umierają. Gdy „chrząszcze“ nie jedzą,
  ich oddziaływanie jest zerowe. Mieszanka ESafe działa
 w przypadku wysokich, a także niskich wartości pH, oraz 
 w temperaturach, gdy mieszanka ESafe nie zamarznie lub 
 nie odparuje.

21. Czy ESafe rozproszy węglowodory do warstwy   
 wodonośnej lub do systemu wód gruntowych?

Nie, ESafe nie jest czynnikiem dyspersyjnym. Węglowodory
 rozkładane są na związki proste, które skonsumowane zostaną
 przez drobnoustroje, które naturalnie występują w glebie oraz
 w wodzie gruntowej. Po dokończeniu cyklu stosowania zarówno
 w glebie jak i w wodzie nie pozostaną żadne szkodliwe resztki.

22. Co się stanie, gdy mieszanka ESafe zostanie   
 nieumyślnie wylana na ziemię?

Mieszanka ESafe jest rozpuszczalna w wodzie bez ograniczeń.
 Spryskaj miejsce, gdzie nastąpił wyciek, wodą, do momentu
 nasycenia gleby wodą. Mieszanka ESafe ulega rozkładowi
 biologicznemu, a jej nieumyślny wyciek w żaden sposób 
 nie zaszkodzi środowisku naturalnemu.

23. W jaki sposób należy używać ESafe na twardych
 powierzchniach?

ESafe zazwyczaj stosowany jest na powierzchniach twardych
 w formie oprysku. W przypadkach, gdy obecna jest ekstremalnie
 ciężka lub gruba warstwa skażającej substancji, na przykład
 w razie przerwania zbiornika, zalecane jest wytarcie lub
 odessanie maksymalnej ilości substancji zanieczyszczającej.
 Pożądane może się też okazać nalanie na obszar wycieku
 cienkiej warstwy mieszanki ESafe.

24. Jakie jest początkowe zastosowanie mieszani   
 ESafe na twardych powierzchniach? 

Dawka mieszanki ESafe zastosowana na twardych powierzchniach
 na początku wynosi jeden litr na metr kwadratowy. Ciężkie lub
 stare stwardniałe warstwy substancji zanieczyszczającej
 wymagać mogą bardziej intensywnego lub powtórnego 
 użycia mieszanki ESafe.

25. Czy mieszanka ESafe jest w zgodzie z działaniami
 wykonywanymi w rafi neriach oraz magazynach
 paliw?

Tak, mieszankę ESafe można w rafi neriach i magazynach
paliwa wykorzystać do wielu celów. Jeśli dojdzie do nieumyślnego

 spuszczenia dowolnego ciekłego dokończonego produktu
 lub surowców przeznaczonych do przetwarzania, zastosowanie
 mieszanki ESafe na wyciek substancji istotnie zmniejsza ryzyko
 zapłonięcia. 
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Jeżeli bieżące czynności konserwacyjne obejmują użycie mieszanki  
 ESafe, zmniejszy to liczebność wypadków spowodowanych
 poślizgnięciem i upadkiem. Stosując mieszankę ESafe osiągnąć
 można większą czystość i bezpieczeństwo powierzchni   
 rurociągów, zbiorników, wyposażenia, poręczy oraz narzędzi.

Regularne stosowanie mieszanki ESafe zmniejsza ilość oparów 
 z nagromadzonych drobnych wycieków i upływów, do których
 dochodzi w ramach procesów roboczych, co ogranicza 
 do minimum powiązane ryzyko zapłonięcia oraz „kiepskiego
  powietrza“. 

Mieszanka ESafe nie powoduje gromadzenia ładunku
 elektryczności statycznej w paliwie, ani też zbiornikach z ropą
 naftową. Mieszanka ESafe przyspieszy usunięcie oparów
 podczas czyszczenia i konserwacji akumulatorów. 

Regularne stosowanie mieszanki ESafe powinno zmniejszyć
liczbę przypadków naruszenia przepisów BHP oraz ekologicznych.

26. Czy ESafe użyć można na platformach wiertniczych
 na morzu?

ESafe stosować można na platformach na lądzie, a także na
 morzu lub na statkach, jeżeli jest to zgodne z dyrektywami 
 fi rmy oraz gdy zatwierdzi to koordynator czynności na danym
 stanowisku pracy. 

 ESafe usunie z narzędzi i wyposażenia węglowodory, a także
 fi lm powierzchniowy utworzony przez słoną wodę.

27. Co się stanie w przypadku większego wycieku   
 ESafe do środowiska naturalnego?

Nawet w przypadku większego wycieku ESafe nie dojdzie 
 do żadnego uszkodzenia środowiska naturalnego. Mieszanka
 ESafe jest rozpuszczalna w wodzie morskiej bez ograniczeń 
 i cechują ją bardzo niska toksyczność dla fauny wodnej, 
 ssaków oraz ptaków wodnych.

28. Czy mieszanka ESafe odpowiednia jest dla   
 terminali spółek transportowych?

ESafe jest doskonałym środkiem do usuwania wycieków
 substancji w terminalach transportowych, ponieważ zapewni
 usunięcie skutków wycieków w wielu różnych warunkach.

ESafe w bezpieczny sposób usuwa paliwa, ropę naftową, kwas
 akumulatorowy, większość farb i lakierów, rozcieńczalniki,
 tłuszcze roślinne i zwierzęce oraz oleje, alkohol, plamy 
 krwi, pozostałości węglowe z wydechów, gumowe otarcia 
 na „krawężnikach“, nawozy, polimery, pleśnie, odchody ptaków 
 i owadów oraz pozostałości z podłóg, ramp oraz ścian.

29. W jaki sposób ESafe stosowana jest na lotniskach 
 i drogach kołowania?

ESafe używana jest do czyszczenia miejsc uzupełniania
  paliwa, cystern i do magazynowania wyposażenia oraz jako
 pomoc podczas ochrony przeciwpożarowej. Mieszanka ESafe

 wyciągnie olej napędowy, który wyciekł, na powierzchnię 
 w celu łatwego usunięcia i powinna być rozpylona na dowolne
 rozlane paliwo, by zapobiec powstawaniu palnych oparów.

 ESafe może pomóc w usuwaniu gumy nagromadzonej 
 na powierzchni dróg kołowania. Jeżeli obszar, gdzie
 zastosowano mieszankę ESafe, spłukany zostanie czystą wodą,
 na miejscu nie pozostaną żadne tłuste, ani też śliskie resztki.

ESafe używać można podczas jakiejkolwiek pogody, a jej punkt 
 zamarzania jest kilka stopni poniżej punktu zamarzania wody.

30. Czy można ESafe stosować do konserwacji podłóg
 w obiektach przemysłowych?

ESafe skutecznie pomaga w usuwaniu warunków zwiększających
prawdopodobieństwo poślizgnięcia się i upadku w przestrzeniach,

 gdzie wycieka lub kapie olej z urządzeń robotycznych lub 
 z produktów, lub gdzie dochodzi do wylania oleju na podłogę, 
 schody lub rampy.

Jeżeli mieszanka ESafe dodana jest do gorącej wody do mycia,
 olej podniesie się do góry i można go spłukać do wlotów
 podłogowych.

31. Co się stanie, gdy mieszankę ESafe włożę 
 do maszyny do czyszczenia podłóg?

Maszyny do czyszczenia podłóg działają sprawnie z mieszanką
 ESafe. Takie maszyny pozostają wewnątrz czyste i dają świetne
  wyniki. Powierzchnia podłogi jest po opłukaniu czysta, przy
 czym nie pozostaną na niej żadne resztki, które by zatykały 
 lub skażały system kanalizacji. Urządzenia produkcyjne oraz
 przestrzenie wystawowe dla samochodów, wyposażenie
  i przestrzenie magazynowe można za pomocą tej mieszanki 
 łatwo utrzymywać.

Mieszanka ESafe stosowana jest w roztworze, w którym
 proporcja zawartości mieszanki ESafe i wody wynosi od 1:5
 do 1:20, w zależności od tego, na ile intensywne czyszczenie
  jest potrzebne w określonej konkretnej sytuacji.

32. Czy mieszanka ESafe stosowna jest do użycia
 podczas zwykłego sprzątania?

ESafe stosować można podczas chemicznego czyszczenia
podłóg, czyszczenia przestrzeni o dużym obciążeniu ruchem

 pieszych oraz na większości powierzchni pomalowanych
 przemysłową lub profesjonalną farbą. Nie należy jej stosować
 na powierzchniach pomalowanych gładką farbą lateksową.

33. Czy ESafe uszkodzi separatory do separacji 
 ropy naftowej od wody?

Nie. ESafe pomaga w zachowaniu wysokiej skuteczności
 działania separatora czyszcząc systematycznie płytek
 zbierających i zanurzonych przegród, rurek zbierających 
 oraz rurociągów wewnętrznych, zaworów i armatur. 
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34. Co się stanie, gdy mieszanka ESafe zostanie
 spłukana do kanalizacji?

Niektórzy zarządzający miejskimi sieciami inżynieryjnymi
 polecają mieszankę ESafe do zastosowania w przemyśle 
 do wstępnego przetwarzania spuszczanych cieczy, która
 zawierać mogą cukry lub węglowodory, które przedostały
 się nieumyślnie do cieczy. Biologiczne zużycie tlenu (BZT) może
 się zwiększyć, jednak zwiększona aktywność mikrobiologiczna 
 w wyciekającym strumieniu zrównoważy zwiększenie BZT.

35. Czy mieszanka ESafe działa podczas usuwania
 rozległych pleśni lub przeciwko wzrostowi pleśni?

Mieszanka ESafe większość pleśni uśmierci w momencie
 kontaktu z nimi i jest pożyteczna w warunkach dużej wilgotności
 powietrza, gdy zwykłe środki czyszczące nie działają.

36. Czy można używać ESafe do wyposażenia?
ESafe można bezpiecznie stosować do odbitek, podziałek

 okrągłych i wskaźników aparatów, narzędzi przemysłowych
 i wyposażenia, gorących lub zimnych części silników, gaśnic,
 stali nierdzewnej, żeliwa, stali miękkiej i walcowanej, miedzi,
 mosiądzu i brązu, ceramiki, szkła, twardych tworzyw sztucznych,
 PCV, laminatów szklanych, laminatów, winylu oraz praktycznie

wszystkich przemysłowych powierzchniowych powłok malarskich.

37. Czy w trakcie stosowania mieszanki ESafe lub
 manipulowania nią potrzebne jest użycie środków
 ochrony indywidualnej?

Pomimo tego, że nie są one całkowicie niezbędne, dobre
 praktyki bezpieczeństwa wymagają, by środki ochrony
  indywidualnej stosowane były podczas stosowania
 jakiegokolwiek oprysku chemicznego lub mgły. Niektóre typy
 skóry lub w przypadku określonych komplikacji zdrowotnych
 może użytkownik reagować negatywnie na produkt lub może
 być na niego uczulony.

38. Co robić w przypadku połknięcia mieszanki ESafe,
 lub przedostania się jej do oczu lub skóry?

W razie połknięcia ESafe należy wypić kilka szklanek wody.
 Nie wolno wywoływać wymiotów. W razie kontaktu ESafe 
 z oczami należy je przemyć czystą wodą. ESafe stosować można
 jako środek czyszczący do rąk, jednak niektóre rodzaje skóry
 mogą się zaczerwienić, jeśli skóra zanurzona jest w produkcie

lub jest w kontakcie z produktem przez dłuższy czas. Po usunięciu
 produktu obmyj skórę czystą wodą. 

39. Co się stanie w razie kontaktu ESafe z odzieżą 
 lub butami? 

ESafe jest nawet stosowana w niektórych profesjonalnych
 pralniach jako środek wstępny do usuwania plam. Odzież 
 powinna zostać wyprana w pralce w ramach normalnego cyklu
 prania, bez dodawania proszku do prania, a buty powinny
 zostać opłukane czystą chłodną wodą.

40. Co się stanie, jeżeli ESafe utraci kolor lub zmętnieje?
Zielony kolor czasem podczas określonej pogody zjaśnieje,

 zmętnieje lub zmieni się na niebieski. Spowodowane jest to 
 tym, że barwnik blaknie, gdy narażone jest na jasne światło
 słoneczne lub ekstremalne zmiany barometryczne. Chodzi 
 o zmiany fi zyczne, które nie mają wpływu na skuteczność
 mieszanki ESafe.

41. Jaka jest przydatność do użycia mieszanki ESafe?
Mieszanka ESafe posiada przydatność do użycia ponad 10 lat,

 jeżeli przechowywana jest w nieotwartym opakowaniu.
 Opakowanie mieszanki ESafe powinno być przechowywane 
 bez dostępu bezpośredniego promieniowania słonecznego 
 w zakresie temperatur od 7 °C do 74 °C. 

42. Czy można ESafe używać jako uniwersalnego   
 środka czyszczącego?

Stosowanie mieszanki ESafe jako uniwersalnego środka
 czyszczącego nie jest zalecane, ponieważ jest to mocno
 skoncentrowana mieszanka, a wiele nieprofesjonalnych lub
 nieprzemysłowych powierzchni może nie wytrzymać działania
 czyszczącego tego produktu. Kolejnym czynnikiem wartym
 rozważenia jest fakt, że wiele tkanin ma niestabilny kolor.

43. Jakie tkaniny można bezpiecznie czyścić 
 z użyciem mieszanki ESafe?

ESafe użyć można do dowolnego płótna profesjonalnego,
  draperii, tapicerki lub tkaniny dywanowej, a także do skóry,
 większości materiałów syntetycznych, w tym nylonu, materiału
 Nuagahyde, mikrowłókna i poliestrów. Przed zastosowaniem
 mieszanki ESafe do dużych powierzchni tkanin zawsze należy
 sprawdzić stabilność kolorów.

44. Co się stanie, jeżeli mieszanka ESafe zostanie
 użyta w przypadku wycieku kwasu lub substancji
 żrącej?

ESafe pomoże w neutralizacji większości kwasów, jednak nie jest
 zalecana do wycieków kwasów lub substancji żrących. Zawsze
 należy przeprowadzić test laboratoryjny zanim zastosujesz

ESafe w razie jakiegokolwiek wycieku kwasu lub substancji żrącej.

45. W jakich przypadkach nie należy stosować
 mieszanki ESafe?

Mieszanki ESafe nie należy używać do aluminium polerowanego,
 miękkich stopów aluminium, neoprenu, polistyrenu, kauczuku

naturalnego, powierzchni samochodów i samolotów 
 z przezroczystymi powłokami, powierzchni woskowych, które

nie powinny być czyszczone zerwaniem warstwy powierzchniowej,
 farby lateksowej, niepomalowanego gipsu, karton-gipsu oraz
 tkanin o niestabilnym kolorze.



ESafe
Preparat do usuwania produktów ropopochodnych z gleby i powierzchni stałych 

46. Jakie podobne produkty znajdują się na rynku?
Na rynku nie ma żadnych produktów podobnych do mieszanki

 ESafe. Na rynku istnieje kilka produktów, które stosowane są
 do podobnych likwidacji wycieków. Zarówno Corexit, który jest

serią związków chemicznych, jak też Micro-Blaze, mikrobiologiczny
czynnik, używane są do usuwania węglowodorów w identycznych
sytuacjach, w jakich stosowana jest ESafe, jednak produkty

 te nie rozwiązują wielu innych problemów, które ESafe
 rozwiązać potrafi .

47. Jakie są zalety fi nansowe związane ze
 stosowaniem mieszanki ESafe w porównaniu 
 do innych podobnych produktów na rynku?

Zgodnie z informacjami od klientów oraz informacji na stronach
 internetowych dotyczących Corexitu i Micro-Blaze, cena
 detaliczna owych produktów porównywalna jest do ceny
 mieszanki ESafe. Corexit musi być zmieszany bardzo dokładnie,
 w przeciwnym razie musi zostać wyrzucony jako niebezpieczny
 odpad. Mikro-Blaze jest wrażliwy na temperaturę i pH.
 Mieszanka ESafe jest nieograniczenie rozpuszczalna w wodzie,
 tak więc proporcje, w jakich wymieszana jest z wodą, nie są
 krytyczne, i można ją stosować w szerokim zakresie temperatur
 i wartości pH.

Niżej podaną tabelę przejęto ze stron internetowych produktu
 Micro-Blaze. 
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 Zakres kosztów uzdatniania gleby skażonej przez węglowodory
z użyciem owych środków wynosi około 100–120 USD na 0,76 m3,

 a w ciągu trzech lat potrzebnych okazać się może kilka kolejnych
 zastosowań.

ESafe zazwyczaj uzdatni 0,76 m3 skażonej gleby po średnich
 kosztach w wysokości 65 USD. Powtarzanie stosowania
 potrzebne jest bardzo rzadko. Powyższe koszty oparto 
 na założeniu, że uzdatniana jest powierzchnia 10 m2

 na głębokość 15 cm z 4 litrami mieszanki ESafe, co odpowiada
 1,52 m3 uzdatnionej gleby po cenie 65 USD za 0,76 m3

 w obecnych dolarach. W porównaniu do kalkulacji z 1993 roku,
użycie mieszanki ESafe daje co najmniej trzykrotną oszczędność.

48. Czy bezpieczne jest używanie ESafe w razie
 wycieków na brzegach cieków i zbiorników
 wodnych?

Tak. Mieszanka ESafe została zatwierdzona przez stan Kalifornia
 jako środek do czyszczenia brzegów. Oznacza to, że ESafe nie
 skrzywdzi fauny wodnej, ani też ssaków. Mieszanka ESafe
 spełniła kryteria testu toksyczności przeprowadzonego 
 za pomocą larwy uchowca czerwonego przy 10% stężeniu 
 w wodzie.

49. W jaki sposób stosowana jest ESafe podczas   
 czyszczenia brzegów?

Zalecaną procedurą jest używanie wody bezpośrednio 
 z danego miejsca brzegu, ponieważ woda ta jest najbardziej
 dogodna dla lokalnych mięczaków, skorupiaków, itd. W ramach
 możliwości należy użyć płyty absorpcyjnej lub pasów/taśm do
 usunięcia stałych węglowodorów przed zastosowaniem
 mieszanki ESafe. Mieszanka ESafe powinna zostać odpowiednio
 rozcieńczona zgodnie z poleceniami ekologa, który kieruję daną
 akcją czyszczenia. Rozcieńczoną mieszanką spryskany jest
 obszar skażony wyciekiem. Do małych powierzchni należy użyć
 rozpylacza ogrodowego. Do pokrycia większej powierzchni
 może być potrzebny większy system spryskiwania. W przypadku

powierzchni pionowych, na przykład ścian lub pali, może powstać
 potrzeba oszczotkowania lub omiecenia po zastosowaniu
 oprysku. Jeśli rozważasz zastosowanie ESafe do likwidacji
 obciążenia ekologicznego na brzegach cieków i zbiorników
 wodnych, zawsze należy skonsultować się ze stosownymi
 organami ochrony środowiska naturalnego.

Producent
Amerykańska spółka Plutus Environmental Technologies, Inc.
rozwija i produkuje szybkie, skuteczne i bezpieczne ekologicznie dodatki 
ropopochodne oraz materiały usuwające produkty ropopochodne 
ze środowiska naturalnego.

Wyłączny przedstawiciel i dystrybutor
dla Polski, Republiky Czeskiej i Słowacji
Ortodroma, s.r.o., Horní Prysk 54, 471 15 Prysk, Republika Czeska
www.ortodroma.cz, info@ortodroma.cz, tel: +420 723 115 432

Metoda 
zastosowania 1. rok 2. rok 3. rok

Spalenie 530 USD* żadnych 
kosztów

żadnych 
kosztów

Zesztywnienie 315 USD żadnych 
kosztów

żadnych 
kosztów

Składowisko 670 USD żadnych 
kosztów

żadnych 
kosztów

Desorpcja 
termiczna 200 USD żadnych 

kosztów
żadnych 
kosztów

Likwidacja 
biologiczna 125 USD 27 USD** 20 USD**

* Koszty podano dla 0,76 m3, w dolarach w 1993 roku. 
    Na koszty rzeczywiste wpływa czas i konkurencja. 
   (Koszty użycia Micro-Blaze są zazwyczaj o wiele niższe.)

       ** Jeśli projekt wymaga kosztów w drugim i trzecim roku, to są
            to średnie koszty dla 0,76 m3. Pierwotne źródło: Bioremediation
            Report, King Publishing Group, Washington, D.C., 1993.


