Ves TP 7030
Renk Giderici Koagülant

Spesifikasyonları
Görünüşü
Katı madde
Refrakto
pH
Çözünürlüğü:

: Berrak Sıvı
: %52±2
: 69±1
: 4.0-5.0
: Soğuk su ile her oranda çözülür.

Özellikleri
-

Ves TP 7030 atık su arıtma tesislerinde renk giderimi, koagülasyon ve çöktürme amaçlı
olarak kullanılmak üzere firmamız tarafından geliştirilen polimerik reçine yapılı üründür.
İthal olmayan Ves TP 7030, tamamen kendi tesislerimizde kalite standartlarımıza uygun
olarak üretilmektedir.
Müşteri tarafından talep edilen tüm deşarj renk değerlerini karşılar.
Renk giderimi yanında Askıda Katı Madde (AKM) ve Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)
değerlerinde kayda değer düşüşler sağlar.
Uygulama esnasında su ile istenilen oranda seyreltilebilir. Seyreltme sonrasında faz
ayrışması yapmaz.
pH:7 ile pH:10,5 arasında istenilen pH değerlerinde kullanılabilir.
Havalandırma havuzunda yaşayan bakteriler üzerinde hiçbir ölümcül etkisi yoktur.
Yeterli arıtma performansı sağlayamayan atık su arıtma tesislerinde ilave bir tesis
yapılmadan gereken performansın sağlanmasını sağlar.
Atık suyunun arıtılma süresini kısaltır.
Havlandırma havuzunda oksijen seviyesinde önemli yükselişler sağlar.
KOİ giderimi amaçlı kullanılacak bile olsa her türlü kimyasalın kendi KOİ değeri vardır.
Ürünümüzün kendi ham KOİ değeri tüm rakiplerden yaklaşık olarak %30 daha düşük
değerdedir
Anyonik polimer ile beraber kullanımda hiçbir sorun yaratmamaktadır.
Arıtma esnasında açığa çıkan açık su rakiplerine göre %50’ye varan miktarlarda daha
düşüktür.
Havalandırma havuzu, biyolojik ve kimyasal çökeltme havuzlarında yüzen çamur
oluşturmaz.

Uyarı : Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber,
kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.
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Ves TP 7030
Renk Giderici Koagülant

Ticari Satış Şekli
Ves TP 7030, 1200 kg’lık IBC ambalajlarda satışa sunulmaktadır
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