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FER 5000B
بایوساید برای آب خوراک سیستم  N.FوR.O

معرفی محصول

مزایا

 ،FER 5000Bترکیبی است بر پایه  DBNPAبا قدرت

✓
✓
✓
✓

هوازی  ،باکتری های کاهنده سولفات  ،جلبک ها و قارچ ها

✓
✓
✓
✓

گندزدایی باال که در کمترین زمان ممکن (حداکثر یک
ساعت) توانایی پاک سازی توده های زیستی ایجاد شده بر
روی ممبران و جلوگیری از رشد باکتری های هوازی و بی
در دامنه وسیعی از دما و  PHرا دارد .این محصول غیر
اکسیداتیو بوده و یک عامل ضد میکروب و محافظت کننده
بسیار موثر برای استفاده در آب خوراک سیستم  R.Oو N.F
است .

مناسب با غشاهای  R.Oو N.F
سازگار با انواع غشاهای پلی آمیدی
کنترل موثر بیوفولینگ اغلب میکروارگانیزم ها
از بین برنده طیف وسیعی از باکتری ها  ،قارچ
ها و جلبک ها
عملکرد سریع  ،زمان تماس کوتاه
اثر طوالنی مدت
موثر در حفظ و نگهداری غشا
مناسب در شستشوی سیستم های پیش
تصفیه

بسته بندی
مشخصات

✓
✓
✓
✓
✓

حالت فیزیکی
رنگ
PHمحلول %1
انحالل در آب
وزن مخصوص

✓ در بشکه های  22و  220لیتری  ,و
گالن های  5و 10کیلوگرمی موجود می
باشد
✓ در دمای محیط  ،طول عمر بسته بندی

مایع
بی رنگ تا قرمز کهربائی
3-5
به طور کامل محلول
08-1/12

12ماه است
ایمنی

مقدار و نحوه مصرف

بسته به شرایط دستگاه و نوع منبع آب خام در فواصل
زمانی 5تا  10روزه به مدت نیم تا یک ساعت با نرخ  100تا
 ppm300تزریق می شود .در صورت استفاده به عنوان
شوینده در شستشوی دوره ای ممبران از محلول 0/1-0/2
درصد آن با زمان تماس  30دقیقه تا  2ساعت استفاده شود
.
تهران-خیابان شیخ بهایی-خیابان برزیل غربی-پالک-140طبقه سوم-واحد 12
Unit12-3rd Floor-No.140-West Brazil St-Sheykh Bahaei St-Tehran

✓ از تماس مستقیم با چشم و پوست بدن
جلوگیری شود  .همواره از بسته بودن درب
اصلی بشکه ها اطمینان حاصل کنید .
✓ در مکان خشک و خنک و دور از تابش
مستقیم نور آفتاب نگهداری شود .

