AMC EASY CLEAN
Desincrustante para poços tubulares

Vantagens:

Descrição:
Desincrustante e bactericida em pó à base de ácidos
orgânicos combinados, biodegradável e isento de fosfato,
para uso na limpeza de poços tubulares em operação.
Atua em incrustações carbonáticas e também em
materiais particulados e matéria orgânica. Possui
exclusiva ação tensoativa, maximizando o processo de
limpeza e o intervalo de manutenções programadas.

Aplicação:
Calcular o volume da coluna de água dentro do poço
(profundidade até o nível estático) e calcular a quantidade
de produto necessária para tratar o poço inteiro. Despejar
a dosagem correta de produto pela boca do poço,
homogeneizando-o ao longo da coluna de água e
circulando o produto com a bomba submersa ou
compressor por 30 minutos. Deixe o produto agir no poço
por 6 horas. Após esse tempo, circule novamente o
produto no poço por 30 minutos e inicie o descarte.

Propriedades físicas e químicas:
Aparência: Pó branco cristalino, odor característico;
Solubilidade: Solúvel em água;
pH = 2,40 (sol. 8 kg/m³)

Recomendações de uso:
Dosar 8 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.








Manuseio seguro;
100% biodegradável;
Possui exclusivo efeito bactericida.
Limpa e desobstrui as entradas de água e tubulações,
recuperando as vazões originais;
Remove carbonatos contendo cálcio, magnésio, ferro,
manganês, etc;
Efetivo na limpeza e desinfecção da bomba e da
tubulação.

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, 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 sacos plásticos individuais de 1
kg e estes em caixas de papelão de 12 kg.

