
17. TRATAMENTUL DEZINFECTANT AL REȚELELOR

TRATAMENTUL CURATIV ȘI PREVENTIV AL REȚELELOR

 /  PRODUS BIOCID PENTRU INSTALAȚIILE DE ÎNCĂLZIRE 
ȘI DE AER CONDIȚIONAT

BIOCID PENTRU REȚELE ÎNCHISE

Produs reductor de coroziune și calcar
pentru instalațiile de încălzire și ale
circuitelor închise compuse din diverse metale
și materiale de sinteză, exceptând aluminiu.

Produsul BIOCHAUFF este un dezinfectant biocid
care previne și distruge dezvoltarea  coloniilor de
micro - organisme și de bacterii în instalațiile de
încălzire sau de aer condiționat, mai exact în cele
echipate  cu  un  vas  de expansiune deschis în aer
liber cât și în instalațiile compuse din materiale de
sinteză(planșeuri încălzite, răcite, hidrocablate)

Proprietăți fizico-chimice : 

Biocid fenolic clorurat într-o soluție organică
non toxică.
- Culoare : galben deschis.
- Miros : particular.
- Forma : lichidă, deschisă (tulbure în diluție).
- pH concentrat : 6,3. 
- Densitate : 1,06 - 1,10.

Aplicații : 
-  Tratament de șoc la instalații foarte 

 contaminate.
- Introduceți doza.
- Lăsați să circule.
- Goliți.

Tratament preventiv : 
Dozaj : 100 ml la 100 litri apă. A nu se folosi doar 
BIOCHAUFF. A se combina cu ECO 10 ( produs 
anticoroziv ) direct în circuit unul  după  altul.
A nu se amesteca în  stare  pură. Înainte de a 
introduce BIOCHAUFF în instalația care trebuie
tratată,  se  recomandă  eliminarea  mâlului  și  a 
murdăriei.

Recomandări : 
Curățați instalația înainte de a utiliza produsul.

Precauții : 

-  Produsul este nociv dar nu este considerat
toxic sau periculos.

- Este rapid biodegradabil.
- Iritant pentru ochi și piele.
-  A se utiliza mănuși. În cazul contactului cu ochii
clătiți imediat cu apă și săpun.

-  Produsul este nociv și nu trebuie înghițit.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Elimină riscul contaminării bacteriene și împiedică formarea depunerilor
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BIO CHAUFF

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. Respectați precauțiunile de utilizare.
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