We KNOW HOW

A CIMAI existe
para o ajudar a
criar VALOR

BIOCIM BLOCK

FICHA TÉCNICA
TECHNICAL
INFORMATION SHEET
CODIGO DE PRODUTO
02873
FAMILIA
tratamento de águas
O BIOCIM BLOCK possibilita a:
ELIMINAÇÃO DAS BACTÉRIAS E
DAS ALGAS
DESINFEÇÃO do ambiente
através de sistemas de
condicionamento do ar
SANITARIZAÇÃO sistemática
das instalações de
condicionamento de ar
PROTEÇÃO humana no meio
ambiente
REDUÇÃO DO ABSENTISMO
devido a infeções das vias
respiratórias
PREVENÇÃO dos riscos de
contaminação
Maior segurança do pessoal
de manutenção
Obtenção de uma atmosfera
sã e tonificante
Trata-se de um PRODUTO
NEUTRO (pH 7), com uma
dispersão correta e uniforme,
sendo totalmente solúvel em
água.

As infor mações contidas neste
documento são baseadas na nossa
experiência, não substituem, no
entanto, ensaios preliminares que
deverão sempre ser feitos, uma vez
que as condições de aplicação dos
produtos estão fora do nosso controlo.
A CIMAI apenas se responsabiliza pela
manutenção das características dos
produtos de acordo com a nossa
especificação.
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Desinfectante bactericida, algicida e fungicida destinado a prevenir e o
desenvolvimento da Legionella, nos sistemas de ar condicionado

PROPRIEDADES:

regular controlo analítico da
Qualidade do Ar e da Água.

Sólido branco em pastilhas de 25 gr.

PRECAUÇÕES:
USO RECOMENDADO:
O BIOCIM BLOCK é um produto
bactericida, algicida e fungicida
destinado a prevenir e suprimir o
crescimento da Legionella, entre
outros microrganismos, nos sistemas
de ar condicionado

MODO DE UTILIZAÇÃO:

Nunca misturar as pastilhas de
BIOCIM BLOCK com outros produtos.
Recomenda-se o uso de luvas de
PVC. No caso de contacto com a
pele ou olhos lavar
abundantemente com água e
remover de imediato a roupa
contaminada.

ARMAZENAGEM:

Para aplicação, basta colocar a
pastilha no tabuleiro de condensados
do aparelho de ar condicionado, no
canto oposto ao tubo de esgoto,
certificando-se que a pastilha não fica
submersa em água. A reposição
periódica da pastilha dependerá do
regime de funcionamento do
aparelho, recomendando-se 1 pastilha
para cerca de 100 L de condensado (1
a 2 meses). Para uma completa
prevenção, a aplicação do BIOCIM
BLOCK deverá ser complementada
com a execução da manutenção
preventiva no sistema AVAC, bem
como com o tratamento da água de
Torres de Arrefecimento e
Humidificadores de Ar, para além do

Armazenar em local seco e fresco,
nas embalagens de origem,
afastado de qualquer fonte de
calor.

CLASSIFICAÇÃO:
Consultar a Ficha de Dados de
Segurança do Produto

EMBALAGEM:
Caixa de 40 pastilhas 1kg (Código
de produto 01298)
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