AMC CON-BACT EXTRA
Agente bactericida para poços tubulares

Descrição:
Bactericida isento de cloro, estabilizado, de forte poder
germicida, desenvolvido para esterilizar o ambiente interno
do poço tubular, sendo capaz de atuar sobre bactérias
nadantes e retidas em biofilmes.

Aplicação:
Aplique CON-BACT EXTRA respeitando as dosagens
recomendadas, com o poço em circuito fechado
(retrolavagem). Deve-se misturar o produto lentamente
derramando-o no jato de retorno do circuito fechado. Na
sequência, faça a mistura ao longo da coluna de água,
bombeando por meia hora e deixando repousar por 4h. Ao
final do processo, descarte o produto bombeando para
fora do poço. O produto é aplicado nas etapas de
desinfecção que ocorrem na finalização da obra do poço
tubular ou após as limpezas em manutenções, quando
este entra novamente em operação.

Propriedades físicas e químicas:
Aparência: líquido incolor; sem odor; solúvel em água;
isento de cloro; de forte ação oxidante.
Solubilidade: Solúvel em água;
pH = 2,0 a 4

Recomendações de uso:
Dosar 2 kg para cada 1000L de água, calculados sobre o
volume total do poço.
*A melhor concentração para a sua obra depende de
vários fatores. Consulte um representante da AMC para
orientações de como otimizar sua aplicação.

Vantagens:







Elimina
bactérias
dos
grupos
coliformes,
pseudomonas, etc.;
Isento de cloro e inofensivo ao meio ambiente;
Pode ser utilizado sozinho, de fácil aplicação;
Alta estabilidade, proporcionando o uso seguro;
É efetivo na eliminação de biofilmes e lodos nos
quais as bactérias se abrigam;
Não possui efeitos poluentes após diluição.

Recomendações:
Considerando as regras gerais de manipulação de
produtos químicos, recomenda-se o uso de equipamentos
de proteção individual (EPIs) para o uso desse produto,
sendo estes luvas de borracha nitrílica, avental protetor
impermeável e óculos de segurança.
Manter o produto sempre em local fresco, seco e ao
abrigo da luz solar direta.

Embalagem:
O produto é embalado em bombonas plásticas reforçadas
contendo 5 kg.

