Återvunnen glykol

Användningsområden:
Fastighets- och processapplikationer.
Kyl-, värme- och värmeåtervinningssystem.

EarthCare® – en miljövänlig glykol
Recyctec AB har utvecklat en unik metod att rena använd glykol för att återanvändas i princip
hur många gånger som helst. Metoden bygger på en unik svensk innovation som möjliggör att
vi tillsammans både gynnar miljö och ekonomi. EarthCare finns som transparent propylen- och
etylenglykol avsedd för olika användningsområden främst inom värmeöverföring men även som
frysskydd i olika värme- och kylsystem. EarthCare är en förädlad glykol som sluter kretsloppet för en
annars ändlig produkt.
Tillsatt korrosionsinhibitor är nitrit-, amin-, fosfat-, borax- och silikatfri.

IBC. 1000 liter

Produktnamn

Artikelnummer

EarthCare
Etylenglykol 40 %

E40111

Propylenglykol 40 %

P40111

EarthCare

Fat. 208 liter

Etylenglykol 30 %

E30111

Propylenglykol 30 %

P30111

Produktnamn

Artikelnummer

EarthCare
Etylenglykol 40 %

E40211

Propylenglykol 40 %

P40211

EarthCare

Dunk. 25 liter

Etylenglykol 30 %

E30211

Propylenglykol 30 %

P30211

Produktnamn

Artikelnummer

EarthCare
Etylenglykol 40 %

E40311

Propylenglykol 40 %

P40311

EarthCare
Etylenglykol 30 %

E30311

Propylenglykol 30 %

P30311

Det är enkelt att köpa EarthCare®
Nu har du som installatör av kyl- och frysanläggningar möjlighet att köpa miljövänlig glykol.
EarthCare säljs i koncentrationerna mellan 30 och 40 procent. EarthCare standardsortiment
levereras på IBC 1 000 liter, fat 208 liter och dunk 25 liter. EarthCare är transparent för att undvika
användning av färgämne som belastar miljön och kräver mer resurser i reningsprocessen.
Vi rekommenderar redan mixad produkt för att underlätta er hantering och för att minimera risken
vid egen fyllning av vatten.
Leverans och transport sker med etablerade speditionsföretag.
På hemsidan, www.recyctec.se finner ni produktdatablad och säkerhetsdatablad.
Beställa EarthCare: Ring 010 209 0028 eller order@recyctec.se

Det är enkelt att återlämna
använd glykol
Recyctec AB hjälper er med att ta hand om använd glykol. Då alternativet att köra glykolen till
förbränning belastar både miljön och din ekonomi.
På vår anläggning i Jönköping kan ni lämna använd etylenglykol och propylenglykol (dock ej blandat).
För effektivare rening så ber vi er att inte förorena den använda glykolen med andra vätskor.
Recyctec AB utför en föranalys före hämtning för att fastställa innehåll och underlätta hanteringen.
Minsta volym att lämna är i IBC. Vid större volymer eller återkommande flöden ber vi er kontakta oss.
Beställa hämtning glykol: Ring 010 209 0028 eller order@recyctec.se

Recyctecs unika metod
Recyctec AB har utvecklat en unik metod där använd glykol renas och återanvändas igen. Metoden
bygger på en unik svensk innovation som möjliggör att vi tillsammans kan både gynna miljö och
ekonomi. Glykol utvinns ursprungligen från olja, som är en ändlig resurs och måste importeras.
Recyctec AB har en egen reningsanläggning i Jönköping och ombesörjer mixning, packning och
distribution av färdigblandad EarthCare glykol.
Recyctec AB är uppmärksammat av den svenska miljöbranschen och företaget vann priset som
”Årets Avfallsanläggning” vid Återvinningsgalan i 2015.
Företaget är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 samt medlem i GreenBuilding.
Besök www.recyctec.se för mer information.
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