16.DEZINFECTAREA CIRCUITELOR DE APĂ SANITARĂ

TRATAMENTUL DEZINFECTANT AL REȚELELOR
/ TRATAMENT PENTRU DEZINFECTAREA REȚELELOR DE APĂ SANITARĂ
PRODUS DEZINFECTANT AL REȚELELOR DE APĂ

PROCHLORE

5

litri

20
litri

Ref. 8453 Ref. 8454

Este un dezinfectant al rețelelor de apă potabilă
sau de consum și este utilizat ca agent oxidant
al germenilor microbiologici. Spectrul său de
activitate este foarte larg acționând asupra
ansamblului bacteriilor patogene care pot ﬁ
întâlnite în rețelele apei de distribuție. PROCHLORE
este utilizat în tratamentul preventiv al consumului
din rețelele de apă caldă sanitară. În forma sa
HCLo acționează direct pe membranele microorganismelor blocând metabolismul de funcționare
enzimatică prin acțiunea oxidantă a țesutului.
PROCHLORE posedă un efect remanent speciﬁc
clorurilor. Este de asemenea utilizat împotriva
proliferării bacteriei Legionella (curativ și preventiv).

Proprietăți ﬁzico-chimice :
- Complex de hipoclorit de sodiu la concentrație
de 48 °, clorometric și agenți fosfatanți pentru
stabilizarea produsului.
- Produs lichid clar.
- pH la 1 % : 11.
- Densitate : 1,23.

Aplicații :
Considerând că :
.
- 1 ° clorometric = 3,17g de clor/
litru.
- PROCHLORE este în concentrație de 48 °Cl/litru
rezultă 48 x 3,17g = 152,16g clor liber/litru.
Pentru un dozaj de 150 mg/L = 1 L de PROCHLORE
pentru 1 m 3 de apă.

Table de dozaj pentru tratament curativ :
Dozaj de clor liber
150mg/l
100mg/l
50mg/l

Timp de contact
30 minute
4 ore
12 ore

Dozaj pentru tratament preventiv : Max 1,5 mg/l
Injectarea se va face volumetric. PROCHLORE
se utilizează la instalații detartrare și dezoxidate.

Recomandări :
O instalație trebuie curățată, clătită și
dezinfectată.
- când funcționează pentru prima dată
- când este pusă în funcțiune după reparații
sau modiﬁcări
- când este contaminată

Precauțiuni :
Când o instalație este contaminată cu
Legionella, este recomandat ca după un
tratament curativ să se efectueze un
tratament preventiv. Se stochează intr-un
spațiu aerisit. Este interzis amestecul de
PROCHLORE cu acid.

Rezerve :
Produs cu uzaj exclusiv profesional. A se raporta
la ﬁşa de securitate disponibilă la cerere.

Rezerve către utilizator :
Acest produs este destinat unui uzaj
profesional. A se conforma instrucţiunilor.
Declinăm orice responsabilitate dacă produsul
nu este utilizat conform prescripţiilor.

Utilizați biocizii cu precauțiune. Citiți eticheta cu informațiile referitoare la produs. Periculos. Respectați precauțiunile de utilizare.
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