We KNOW HOW

A CIMAI existe
para o ajudar a
criar VALOR

CBL 6010
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CODIGO DE PRODUTO
40020480021
FAMILIA
tratamento de águas
As principais qualidades do
CBL 6010 são:
AMPLIA EFICÁCIA CONRA
BACTÉRIAS E FUNGOS;
ATUA CONTRA LEGIONELLA
PNEUMOPHILA;
AÇÃO DISPERSANTE CONTRA O
LODO MICROBIOLÓGICO E
DEPÓSITOS ORGÂNICOS EM
GERAL;
PREVINE A PRECIPITAÇÃO de
materiais que proporcionam a
sujidade orgânica, como óleos
e gorduras, em sistemas de
circulação de água;
Forma uma fina película em
super fícies metálicas que
AJUDA A PREVENIR A
CORROSÃO;
EFICAZ NUMA LARGA GAMA
DE pH;
Solúvel em água e fácil de
utilizar.
As informações 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.

revisão 27-05-2015

combina sinergicamente as propriedades únicas de um biocida e de um
dispersante para proporcionar um excecional controlo de depósitos.

PROPRIEDADES:

detalhadas para o uso do CBL 6010,
de acordo com as necessidades
específicas de cada Cliente.

Líquido Amarelado (emulsão).

PRECAUÇÕES:

USO RECOMENDADO:
Sistemas de refrigeração.

Este produto não deve ser
ar mazenado a mais de 45ºC.
MODO DE UTILIZAÇÃO:
Consulte a ficha de dados de
segurança para se certificar dos
O nível de dosagem específica do CBL m a t e r i a i s a d e q u a d o s p a r a o
6010 irá variar consoante as condições armazenamento e manipulação do
de operação do sistema e suas produto.
caraterísticas.
Use biocidas de forma segura. Leia
Regra geral, antes de iniciar um
tratamento num sistema com
problemas de sujidades, deve-se limpar
todos os lodos e algas incrustadas. Para
sistemas de refrigeração por circulação
de água devem ser realizados
tratamentos de 5 em 5 dias com uma
dosagem de 5 – 80 ppm relativamente
ao volume de água no circuito. O
produto deve ser administrado na
balsa da torre de refrigeração, num
ponto de agitação máxima.

sempre o rótulo e a informação do
produto antes de o utilizar.
No caso de ingestão contactar o
Centro Antivenenos (808 250 143).

ARMAZENAGEM:
Evitar fontes de calor, radiação,
eletricidade estática e o contacto
com alimentos.

CLASSIFICAÇÃO:

A dosagem inicial em circuitos
contaminados deve ser de 200 – Consultar a Ficha de Dados de
300ppm e deve-se repetir depois de Segurança do Produto
cada arranque ou paragem
prolongada do sistema de águas de
EMBALAGEM:
arrefecimento.
21 Kg;
O representante da CIMAI
proporcionará informações mais
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