
Återvinning av lösningsmedel

Standardsystem

                             En investering 
                                Att investera i en modern reningsanläggning är inte bara fördelaktig ur konkurrenssynpunkt, utan även  

                                              ekonomiskt lönsamt. Genom återvinning av t ex lösningsmedel minskas utgifterna och hanteringen 

                                                förenklas. En vinst för både företaget och miljön.

                                        Vi gör det enkelt för ditt företag att rena och återvinna lösningsmedel
                                                  Vi sätter oss alltid in i grundproblemet och ifrågasätter för att kunna skapa en optimal lösning.  

                                            En kombination av olika metoder ger ofta den bästa reningsgraden och blir den mest kostnadseffektiva.   

                        Resultatet blir en optimal helhetslösning. Ett helt slutet system är ofta, sammanvägt och på sikt, det mest 

                                  fördelaktiga för både miljön och ekonomin.

Vi garanterar dig en funktion 
Kunskaper och erfarenheter är en förutsättning för effektiv rening och återvinning. Därför är vår filosofi att upplevas som en del i din 

egen verksamhet – att alltid finnas till hands oavsett om det gäller rådgivning eller teknik. Vi garanterar dig en funktion, inte enbart 

teknisk utrustning. Vi löser problemen!

Du får full tillgång till vår svenska serviceorganisation 
Våra tekniker har många års kunskaper och erfarenheter. På Vilokan tar vi fullt ansvar för din anläggnings resultat och prestanda. 

Vi kan också ansvara för service, teknisk support och uppföljning. Tillgången till vår egen, svenska serviceorganisation betyder att 

risken för avbrott och därmed problem i produktionen minskas drastiskt.

Restprodukt samt renat lösningsmedel för återanvändning. Formeco Di 15 Ax. Kapacitet 3300 liter/år.
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Återanvändning av lösningsmedel genom destillation

Standardsystem

I våra destillationsanläggningar kan lösningsmedel avskiljas och renas från färg, olja, fett, vax 

samt andra ämnen med skilda kokpunkter. Efter rening kan lösningsmedlet återanvändas.

Kapacitet l/år

Volym

Processtid

Arbetstemperatur

Total driftseffekt

Bredd, höjd, djup (cm)

Vikt, kg

3 300 l

15 l

4-6 tim

40-160°

1 kw

63 x 145 x 73

67

6 600 l

30 l

4-6 tim

40-160°

2 kw

100 x 120 x 60

142

13 000 l

60 l

4-6 tim

40-160°

3 kw

70 x 160 x 110

212

26 000 l

120 l

4-6 tim

40-160°

8 kw

114 x 206 x 151

293

Modell Envodest         Di 15 Ax Di 30 Ax Di 60 Ax Di 120 Ax

Formeco modell Di 15 Ax

I Formecos destillationsanläggning kan du återvinna upp till 98% av lösningsmedel som är för- 

orenade av harts, färg, pigment, bläck, olja, fett etc. Processen förändrar inte vare sig funktionen 

eller kemin hos lösningsmedlet som efter rening kan återanvändas om och om igen.

Formeco modell Di 30 Ax 

I Formecos destillationsanläggning kan du återvinna upp till 98% av lösningsmedel som är förorenade av 

harts, färg, pigment, bläck, olja, fett etc. Processen förändrar inte vare sig funktionen eller kemin hos  

lösningsmedlet som efter rening kan återanvändas om och om igen.

Formeco modell Di 60 Ax - Di 120 Ax

I Formecos destillationsanläggning kan du återvinna upp till 98% av lösningsmedel som är förorenade 

av harts, färg, pigment, bläck, olja, fett etc. Processen förändrar inte vare sig funktionen eller kemin hos 

lösningsmedlet som efter rening kan återanvändas om och om igen.


