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Herli FCM1 és Herli FCM3
Az ivóvíztározók tisztítása, kútregenerálás során alkalmazott HERLI RAPID TW ill.
HERLI RAPID TWB vegyszerek tisztítási hatásának fokozására szolgál a két
eltérő tulajdonságú hatásfokozó.
A felületeken található vas- és mangán lerakódásokat probléma mentesen és
megbízhatóan eltávolítják. Szerves anyagok, mint gombák, algák oxidálódnak.
HERLI FCM1 egy fehér, enyhén savas por, természet azonos savakon
alapuló a Ph. Eur. Minőség szerint.
Herli FCM 1-t (1 doboz) 5-10 liter vízben feloldani, és a törzsoldathoz (22 kg) a
munka megkezdése előtt hozzáadni. A lerakodás mértékétől függően a tisztító
oldatot vízzel hígíthatjuk. Használat előtt jól össze kell keverni.
Csomagolás: 400 gr

HERLI FCM 3 egy fehér, szagtalan por/granulátum aktív oxigénnel.
HERLI FCM 3-at( 1 doboz) a keverő edénybe beletöltjük és kb. a törzsoldat
felét (22kg) hozzáadjuk, 3 percig reagálni hagyjuk közben nem szabad keverni!
A törzsoldat maradékát lassan hozzáadjuk és még egyszer 3 percig állni hagyjuk,
keverés nélkül! Figyelem erős habzás lehetséges! Munkavégzési leírásokat
figyelembe kell venni!!
Használat előtt ( a hab leülepedett) alaposan összekeverjük.
A lerakodás mértékétől függően a tisztító oldatot vízzel hígíthatjuk.
Csomagolás: 500 gr
Vigyázat a fel nem oldott por eltömítheti a szűrőt, fúvókát!
Tárolás, eltarthatóság. A dobozok jól le vannak zárva, az eredeti bontatlan csomagolásban
30°C fok alatti hőmérsékleten, száraz helyen tároljuk.
Minőségét min. 48 hónapig megőrzi.
Egyéb:
Országos Tisztiorvosi Hivatal
A DVGW kutatószerv szakvéleménye.
A francia Egészségügyi Minisztérium szakvéleménye.
KIWA-ATA engedély.

A tájékoztatás és az adatok megfelelnek jelenlegi legjobb ismereteinknek és azt a célt szolgálják, hogy termékeink alkalmazásánál
a felhasználó segítségére legyenek. A tájékoztató tartalma azonban csak tanácsadás, amire garanciát nem vállalunk, ugyanígy
harmadik fél fennálló szabadalmi joga vonatkozásában sem.
Kérjük, vegye figyelembe a címkén és a biztonsági adatlapokban szereplő tájékoztatást. Kérjük a törvényi előírások betartását.
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