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Tix OSD Ready To Use is een gebruiksklaar oliedispergeermiddel 
en een gevestigde waarde binnen de scheepvaart.
Deze efficiënte dispersant kan gebruikt worden voor een grote 
reeks oliën: de oliebrij wordt omgezet in kleine druppeltjes die 
zich, door de natuurlijke waterbeweging, snel verspreiden in de 
zee. Speciale bestanddelen in Tix OSD Ready To Use verhinderen 
samenklontering: de gevormde dispersie verhoogt de biologische 
afbreekbaarheid van de olie in de zee. 

VOORDELEN: 

• Snelwerkend oliedispergeermiddel.
• Geheel biologisch afbreekbaar.
• Bevat geen petrochemische oplosmiddelen. 
• Gebruiksvriendelijk en niet ontvlambaar.
• Milieuvriendelijke oplossing tegen vervuiling van de zee. 

TOEPASSINGEN

Tix OSD Ready To Use moet gesproeid worden op de oliebrij met 
sproeiapparatuur bestaande uit een opslagtank met pomp en een verlengstuk 
met sproeikop. Het zeewater-oppervlak moet in beweging gebracht worden 
door “breaker boards”,  motorschroeven of boeggolven, teneinde de olie 
gemakkelijker te laten dispergeren. Kleinere olievlekken kunnen met de 
handsproeipomp of een eductor behandeld worden, waarbij Tix OSD Ready To 
Use en een brandslang of monitor gebruikt worden. Deze techniek is tevens 
erg geschikt voor plekken die moeilijk bereikbaar zijn, zoals in havens de ruimte 
tussen schepen, meerpalen en steigers.

STRAND- EN KUSTLIJNTOEPASSING

Tix OSD Ready To Use kan gebruikt worden voor reiniging van stranden en 
kustlijnen, omdat het voldoet aan de giftigheidseisen die opgesteld zijn voor de 
reiniging van stranden en kustlijnen. Waar gebruik is gerechtvaardigd, hangt de 
manier van gebruik af van het type kustlijn, het type olie en de hoeveelheid olie. 
Zodra op een strand olievervuiling behandeld gaat worden, wordt aangeraden 
om vooraf zoveel mogelijk olie te verwijderen als mechanisch mogelijk is. Voor 
lichte tot middelzware oliën is verdunde Tix OSD Ready To Use voldoende. 
Gebruik het product vóór de opkomst van vloed, werkende van de eblijn naar de 

TIX OSD READY TO USE

CLEANERS - DEGREASERS
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De gegevens over onze producten zijn geheel 
vrijblijvend. Daar de toepassing buiten onze 
controle staat, kunnen wij voor de resultaten 
geen verantwoording nemen.

TIX OSD READY TO USE
vloedlijn toe. Daar waar rustig water is of slechts sprake is van geringe tij kan 
men spuiten gebruiken om olie van de rotsen en het zand te verwijderen.

TECHNISCHE INFORMATIE  

De werkzaamheid van de Tix OSD Ready To Use hangt af van de 
eigenschappen en omstandigheden van de te verwijderen olie, zoals 
smeltpunt, viscositeit, temperatuur, duur van de blootstelling aan 
zeewateromgeving, mate van verdamping van de vluchtige delen en mate 
van vorming van olie-in-water emulsie. Het is daarom van belang dat Tix 
OSD Ready To Use zo snel mogelijk na vervuiling gebruikt wordt. Wij raden 
gebruikers aan om de IMO-publicatie “IMO/UNEP Guidelines on Oil Spill 
Dispersants Application and Environmental Consideration” te lezen. Dit boek 
geeft meer informatie over de toepassing van dispergeermiddelen.  
Wij benadrukken tevens dat in veel landen het gebruik van dispergeermiddelen 
geregeld wordt door locale instanties, waartoe men zich dient te wenden voor 
toestemming om dit product te gebruiken. 

GEBRUIKSAANWIJZING

Tix OSD Ready To Use wordt puur gebruikt en kan vanaf het scheepsdek 
gesproeid worden. Tix OSD Ready To Use blijkt in de praktijk 2 tot 4 maal het 
eigen volume te dispergeren.

EIGENSCHAPPEN 
 
Waterig mengsel van glycolen, glycol ethers, niet ionogene aniogene opper-
vlakte actieve stoffen. 
 
• Dichtheid (20°C)  : 1,00 

• Vlampunt (PMCC)  : Geen 
• pH :     : 6,5 - 7,5 
• Viscositeit :   : < 5 mPa.s (20°C) 
     < 15 mPa.s (20°C) 

AARD VAN DE GEVAREN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN
 
Zie het veiligheidsinformatieblad. 
 
Beschikbaar in 25L.


