
 
 

 

Att tänka på inför säsongen 2020 med Dustex 

Helgdagar 

Tänk på att 17:e maj är helgdag i Norge och att inga utleveranser 
sker då. Samma sak gäller Kristi Himmelsfärdsdag som är den 21 
maj och Borregaard har stängt den 22 maj. Dessa veckor samt 
påskveckorna kommer det att bli längre leveranstider än normalt. 
Observera att generellt sett bör beställning läggas minst 1 vecka i 
förväg. 

För lagertank 

» Är tanken hel och i gott skick? 

» Är kopplingar hela, fungerar ventiler?  

» Behövs service för pumpar? 

» Behöver tanken rengöras? 

» Dustex levereras varm, men kallnar snabbt och blir seg om vädret är ogynnsamt. Om ni 
tar hem Dustex tidigt på säsongen, rekommenderar vi att ni blandar i vatten i tanken 
innan påfyllning av ny Dustex. Detta eftersom Dustex snabbt får ökad viskositet (blir 
seg) vid kall väderlek. Outspädd Dustex är lättflytande till ca + 20° men blir snabbt seg 
om temperaturen sjunker. 

» Finns det Dustex kvar sedan förra säsongen? Är den seg och det är en mindre mängd? 
Detta kan lösas upp när ni beställer ny varm Dustex och sedan rundpumpar vätskan. 
Är det mycket seg Dustex kvar i tanken kan man behöva värma upp med varm ånga 
innan mottagande av ny Dustex. 

För spridarbil 

» Är tanken hel och i gott skick? 

» Se över spridarramp och dysor. 

» Se över kopplingar och pump. 

Efter säsong 

» Finns det Dustex kvar i tanken? Vi rekommenderar att ni 
fyller på och blandar med lite extra vatten för att sänka 
torrhalten. Varan blir då mer lättflytande när 
vårsäsongen startar.  

» Rengör och serva övrig utrusning innan den ställs undan 
för vintern.  

Behöver ni teknisk support, broschyrer och informationsmaterial? Kontakta Tobias på 
Svenska Geotech på tel. 070 - 664 87 66 eller via e-post. tobias@svenskageotech.se 

Se även Dustex egna hemsida www.dustex.se 

Dustexväg på Gotland 

http://www.dustex.se/

