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EVITA - Incrustações calcárias
e de óxidos.
PROTEGE - Super fícies
metálicas da acção
corrosiva da água.
BACTERIOSTÁTICO - Evita a
corrosão biológica.
SOLÚVEL - Em água em todas
as proporções.
NÃO
CONTÉM
Componentes agressivos ou
tóxicos, para as pessoas ou
meio ambiente.
ISENTO - De cromatos e
fosfatos.

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 27-11-2015

Tratamento de águas em sistemas de refrigeração

PROPRIEDADES:

concentração através do kit e
efectuar adições de modo a
mantê-la dentro daqueles valores,
70 a 80 ppm de TOWERCIM.

Líquido transparente, amarelado,
baixa viscosidade, quase inodora,
constituída por algicidas,
PRECAUÇÕES:
bacteriostáticos, inibidores de
corrosão, de incrustação e agentes
dispersantes.
Quando puro, evitar contacto

com a pele, devido ao seu valor

USO RECOMENDADO:

de pH um pouco elevado. Não se

Tratamento de água em qualquer
sistema de refrigeração para a
indústria alimentar.

MODO DE UTILIZAÇÃO:

lhe deve adicionar ao TOWERCIM
qualquer outro tipo de produto.

ARMAZENAGEM:
Não exige cuidados especiais.

Instalações usadas - proceder a uma
CLASSIFICAÇÃO:
limpeza e uma desincrustação prévia
com DESCALCIM.
Consultar a Ficha de Dados de
TRATAMENTO INICIAL:
Numa água normal adicionar 70 a 80 Segurança do Produto
ppm de TOWERCIM vezes o volume
total da torre. Manter o sistema em
EMBALAGEM:
funcionamento durante 10 minutos,
acertar a concentração utilizando o
21 Kg
kit fornecido para esse fim.
TRATAMENTO DE MANUTENÇÃO:
Doseamento contínuo 70 a 80 ppm
relativamente ao caudal de
reposição.
Controlar semanalmente a
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