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FAMILIA
tratamento de águas

MISCÍVEL COM ÁGUA EM 
TODAS AS PROPORÇÕES 

EVITA A FORMAÇÃO DE 
INCRUSTAÇÕES 
CALCÁRIAS NAS 
MEMBRANAS.

Não é combustível nem 
tem solventes.

CIM SEQUE 30 
Produto Anti-incrustante para sistemas de osmose inversa

     PROPRIEDADES: 

Líquido transparente incolor, 
constituído por agentes 
complexantes de cálcio e de 
magnésio normalmente existentes 
na água e responsáveis pelas 
incrustações das membranas dos 
sistemas de osmose inversa.

     USO RECOMENDADO: 

CIM SEQUE 30 está recomendado 
como aditivo anti-incrustante em 
sistemas de osmose inversa com 
objectivo de evitar a incrustação 
das membranas e aumentando 
assim a vida útil das mesmas.

     MODO DE UTILIZAÇÃO:

O CIM SEQUE 30 deverá ser 
dozeado em cont ínuo com 
b o m b a d o s e a d o r a , 
preferencialmente controlada por 
medidor de caudal. A dosagem 
terá de ser determinada em 
função das características físico-
químicas da água. Os nossos 
s e r v i ç o s t é c n i c o s e s t ã o 

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.
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We KNOW HOW

A CIMAI existe 
para o ajudar a 
criar VALOR

devidamente habilitados a dar 
suporte técnico

ao cliente na determinação das 
doses inicias e de manutenção

do CIM SEQUE 30.     

     PRECAUÇÕES: 

Não requer cuidados especiais

     ARMAZENAGEM: 

Embalagem bem fechada

     CLASSIFICAÇÃO: 

Este produto não está 
classificado como perigoso
     
     EMBALAGEM: 

20Kg (Código de produto 02812)
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