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Tulajdonságok: 
 

 Maradéktalanul eltávolítja a mészlerakódásokat, kazánkövet, biomasszát, algákat valamint a 
sárgulásokat úgymint 

 vasat (Fe), vasoxidokat és mangánt (Mn) , mangánoxidokat a hatásfokozókkal  FCM1, vagy FCM3–al 
kombinálva 

Alkalmazási területek: 
 
A Herli Rapid Tw egy többéves kutatás eredménye során - speciálisan az ivóvízelosztó rendszerek 
berendezéseinek tisztítására, karbantartására ( tározók, kutak, szerelvények, szűrők, mikro szűrők, 
vízkezelő rendszerek, csőrendszerek stb.) - kifejlesztett tisztító koncentrátum. 
 
Az alkalmazandó koncentráció függ a felhasználási területtől, a lerakódás fajtájától és a felület 
adottságaitól.  
Kérdések esetén forduljanak műszaki részlegünkhöz. 
 

 Szennyeződés Hígítás FCM-1 FCM-3 Víz Rapid TW 
 alaptisztítás töményen 400 g 500 g     0 22 kg 
 normál 1:1 400 g 500 g   22 l 22 kg 

 közepes 1:3 400 g 500 g   66 l 22 kg 

 enyhe 1:5 400 g 500 g 110 l 22 kg 

 

Előrelátható termékfelhasználás: 

 
tartály felülete (m2) használatra kész oldat 

HERLI RAPID TW (+FCM) 
10 m2 1 kg 

 
 
 
 
 

 

 

      

Folyékony speciális tisztítószer 
ivóvíztartályokhoz, vegyileg tiszta szervetlen és szerves 
savakkal biológiailag lebomló inhibitorokkal és 
kötőanyagokkal 
. 

 

 



Alkalmazás a gyakorlatban: 
 Közvetlenül a tisztítás megkezdése előtt egy alkalmas keverőedényben készítsük el az oldatot. 
 A termék adatlapokban leírt munkautasításokat maradéktalanul be kell tartani, hogy a HERLI  

RAPID TW és a megfelelő hatásfokozó alkalmazásakor egy optimális tisztítási eredményt kapjunk. 
 
1 doboz 400 g FCM-1/ 22 kg Herli Rapid TW 
az FCM-1-et előtte 5-10 l vízben teljesen feloldjuk 
vagy 
1 doboz 500 g FCM-3  a keverőedénybe teszünk és utána a Herli Rapid TW-t  
lassan hozzáadjuk. 
VIGYÁZAT erős habzás!! 
A hatásfokozó termék adatlapját kérjük figyelembe venni! 
   
 

 A tisztítószer koncentrátumot,  ivóvízzel a kívánt mértékben felhígítjuk. 
Figyeljünk rá, hogy az oldatok már nem tárolhatók! 

 A használatra kész oldatot a Herli készülékek segítségével a  
tisztítandó felületre kell permetezni (kb. 1,5 - 2 bar), figyeljünk, hogy  
ne keletkezzen egy vegyszeres ködpermet. 

 A tisztítószert  10-20 percig hatni hagyjuk. 
A TERMÉK SEMMIKÉPPEN NEM SZÁRADHAT MEG A FELÜLETEN! 

 Végezetül a felületeket tisztavízzel laposan le kell mosni. 
 A keletkezett öblítővizet  Herli® NTR-rel 6,5 - 8,5-ös pH-értékig  

Semlegesíteni kell, majd leszivattyúzni.  
 A tisztított felületet Panox 300/ S6-al fertőtleníteni kell. 

 
A részletesebb munkautasításokat  külön kérésre elküldjük. 
Használat során mindig figyeljünk a jelölésekre és a termék adatlapjára. 
 
Figyelem: 

 Ügyeljünk a vegyszernek a felületre gyakorolt  hatására. 
 A Herli Rapid TW-t nem szabad klórtartalmú anyagokkal keverni. 
 Munkavégzés során megfelelő védőruházatot viseljünk. 
 A tisztítás befejezése után a felszerelést alaposan le kell mosni vízzel. 

 
Engedélyek:  
OTH  Országos Tisztiorvosi Hivatal, Magyarország 
AFSSA Élelmiszerbiztonsági Ügynökség , Egészségügyi Minisztérium Franciaország 
DVGW  Német Gáz és Víz egyesülés, Németország 
KIWA  Minősítő állomás, Hollandia 
DWI  Ivóvíz felügyelet Nagy-Britannia 
BAG  Szövetségi Egészségügyi Hivatal, Svájc 
………  és még több más ország 
 
Csomagolás:  22 kg-os kanna 
 
 

 
Herli SAS minősitett az EN ISO 9001:2015 szerint. 
 
 
……. egy tiszta és érintetlen környezetért ! 

 
Az utasítások és az adatok legjobb tudásunk alapján készültek azzal a céllal, hogy segítséget nyújtsanak termékünk felhasználóinak.  
A tájékoztató azonban csak javaslatként készült és nem biztosítunk hozzá garanciát. Harmadik személyek esetleges szabadalmi jogai 
vonatkozásában sem. Kérjük, kövesse a címkén és a biztonsági adatlapon olvasható utasításokat. Be kell tartani a törvényi előírásokat. 
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Herli SAS      AQUA Regia Kft. 
Rue Desaix 16      Verebélyi köz. 2 
F – 67451 Mundolsheim Cedex    H-8000 Székesfehérvár 
Tel.: +33 388 18 4120     Mobil: + 36 307571918 
Fax: +33 388 81 9383     Mobil: + 36 309577396 
udo.schachinger@herli.com    service@aquaregia.hu  
www.herli.com      www.aquaregia.hu 

 

 

 

 

 

 

 


