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tratamento de águas
CIMIFLOC 259 S usado para
a CLARIFICAÇÃO DE ÁGUAS
residuais industriais, águas de
superfície e espessamento
de lamas.
O uso deste floculante
assegura uma ELEVADA
CLARIFICAÇÃO DA ÁGUA
TRATADA, UMA ALTA
VELOCIDADE
DE
SEDIMENTAÇÃO MESMO A
BAIXAS DOSAGENS, bem
como a possibilidade de
trabalhar numa vasta gama
de pH de 4 a 13) .
Pode ser usado em
diferentes sectores, tais
como, industria alimentar, do
papel,
cerâmica,
petroquímica, minas e água
potáveis.

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 11-09-2017

CIMIFLOC 259 S
Floculante orgânico aniónico de alto peso molecular

PROPRIEDADES:

devem, em cada caso,
ser
calculadas em laboratório através
de testes preliminares.

Sólido branco granulado

PRECAUÇÕES:

USO RECOMENDADO:
Pode ser usado em diferentes
sectores, tais como, industria
alimentar, do papel, cerâmica,
petroquímica, minas e água
potáveis.

MODO DE UTILIZAÇÃO:
CIMIFLOC 259 S é normalmente
preparado
com sistemas de
dispersão para pós, com agitação
continua e moderada (200 a 500
rpm). A dissolução aquosa deve ser
feita a uma temperatura entre 10 e
40 ºC ; A concentração das
soluções deve ser de 0,1 a 0,3 % ,
com um período de maturação de
50-60 min e a utilização de uma
concentração menor ou igual a
0,1%,
através de uma diluição em linha,
se necessário. Para águas de com
alguma turbidez o Floculante deve
ser adicionado à água no ponto
de média turbulência, a fim de se
conseguir uma mistura
homogénea. As dosagens

Evitar o contacto com a pele e
olhos.
A solução é muito
escorregadia, evitar o seu
derrame.
IMPORTANTE : soluções feitas com
este polímero aniónico, corroem o
ferro, cobre e alumínio.

ARMAZENAGEM:
Armazenar em locais secos e à
temperatura ambiente. Se
armazenado correctamente
permanecerá estável por 12
meses. Não armazenar em locais
frios.

CLASSIFICAÇÃO:
Consultar a Ficha de Dados de
Segurança do Produto

EMBALAGEM:
20lt/25 kg (Códiigo de produto
01290)
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