EASY MANUTENÇÃO

Descrição:

Dosagem:

Dispersante e tensoativo indicado para remoção de material

A dosagem normal é de 8 kg/m³, podendo chegar a 20 kg/m³ em

particulado do interior do poço tubular depositados durante sua

aplicações especiais.

operação ao longo do
tempo, como argilas, colóides orgânicos, inorgânicos e depósitos
de partículas finas de qualquer espécie.

Toxicidade:
Baixa toxicidade e biodegradável.

Especificações Técnicas:
Líquido espesso; incolor; odor característico; pH alcalino.

Manipulação:

Principais Vantagens:

Considerando a legislação geral sobre higiene e segurança do
trabalho é recomendado o uso de equipamentos de proteção

- Retira matéria orgânica com grande eficiência;

individual - EPI (óculos,

- Indicado para a limpeza de poços que têm ferrobactérias ou

máscara e luvas de borracha). Deve ser manipulado com atenção,

outros microorganismos;

pois se trata de um produto alcalino de uso técnico.

- Dispersante de partículas em geral;
- Produto 100% biodegradável;
- Complexa e retira cátions metálicos (Ca, Mg, Fe, Mn);

Embalagem:

- Ação detergente e umectante;
- Higienização efetiva do interior do poço;

EASY MANUTENÇÃO é embalado em baldes resistentes de 20 kg

- Auxilia a ação posterior de desincrustantes.

(44 lb).

Aplicação:
Armazenagem:
Calcular o volume da coluna de água dentro do poço (profundidade
até o nível estático) e calcular a quantidade de produto necessária

Deve ser armazenado em local coberto, ventilado e longe da luz

para tratar o

solar. Empilhamento máximo de dois níveis.

poço inteiro. Despejar a dosagem correta de produto pela boca do
poço, homogeneizando-o ao longo da coluna de água e recirculando o produto
com a bomba submersa ou compressor por 20 minutos. Deixe o
produto agir no poço por pelo menos 6 horas. Após esse tempo, recircule novamente o produto no poço por 20 minutos e inicie o
descarte. Em casos de limpezas preliminares, o produto deve ser
totalmente retirado do poço para que se possa aplicar em seguida
o desincrustante.

