EASY MAINTENANCE
Agente de limpeza para poços tubulares

Vantagens:

Descrição:
Dispersante e tensoativo indicado para remoção de
material particulado do interior do poço tubular depositados
durante sua operação ao longo do tempo, como argilas,
colóides orgânicos, inorgânicos e depósitos de partículas
finas de qualquer espécie.

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 8 horas. Após esse tempo, circule novamente o produto
no poço por 30 minutos e inicie o descarte.
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Retira matéria orgânica com grande eficiência;
Indicado para a limpeza de poços que têm ferrobactérias ou outros micro-organismos;
Dispersante de partículas em geral;
Produto ecológico;
Complexa e retira cátions metálicos (Ca, Mg, Fe, Mn);
Ação detergente e umectante;
Higienização efetiva do interior do poço;
Auxilia a ação posterior de desincrustantes.

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.

Propriedades físicas e químicas:

Manter o produto sempre em local fresco, seco e ao abrigo
da luz solar direta.

Aparência: líquido viscoso, incolor; sem odor;
Solubilidade: Solúvel em água;
pH = 11,0 (sol. 10 kg/m³)

Embalagem:

Recomendações de uso:
Dosar 10 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.

O produto é embalado em baldes plásticos reforçados
contendo 20 kg.

