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HIPOCLORIT DE CALCIU ÎN TABLETE MADE IN ITALY
Formulă specială care conține co-formulanți, aditivi,
anti-scale (agenți anti-depozitare) și un biocid policuaternar.
Produs cu ajutorul unui proces sodic - 70% clor activ - tablete de 7 g
Produs de uz medical înregistrat la Ministerul Sănătății nr. 20121
În curs de înregistrare BPR (biocizi)
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HClO +
Hipocloritul de calciu este cel mai comercializat dezinfectant din lume pentru tratamentul apelor din piscină, potabile, sanitare și
de proces.
Hipocloritul de calciu este un dezinfectant optim, cu o mare putere oxidantă. Este ieftin și
este un
dezinfectant care se folosește de mulți ani în
dezinfectarea apei.

LINIA QUASAR
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Distrugerea microorganismelor:

+ Cl-

- GERMENI - BACTERII - ALGE -

Hipocloritul de calciu nu conține acid izocianuric și, prin urmare, nu mărește nivelul acestuia din apa din piscină, după ce a reacționat.
Pentru piscinele cu expunere ridicată la soare,
se recomandă să se utilizeze activatorul de
stabilizare ACTIV R.
Pentru piscinele interioare, consumul este
echivalent cu cel de clor organic, dar calitatea
apei este semnificativ mai bună, datorită unui
potențial Redox mai mare, la aceeași valoare a
clorului liber și a pH-ului.

Produs de uz medical înregistrat la Ministerul Sănătății nr. 20121
În curs de înregistrare BPR (biocizi)
RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

Tratament inițial: cu ajutorul dispozitivului special de diluare, adăugați 10 până la 15 grame de
Quasar granule sau tablete la fiecare metru cub de apă care urmează să fie tratată. Reglați pH-ul
între 7,2 și 7,6.
Tratament de întreținere: dozați zilnic o cantitate de Quasar adecvată pentru a menține conținutul de clor activ liber din bazin între 0,7 și 1,5 ppm, pentru a garanta dezinfectarea
corectă a apei.
IDEAL PENTRU

Quasar este ideal pentru orice tip de piscină. Formula sa specială, care conține substanțe împotriva depunerilor, evită depunerea și precipitarea ionilor de calciu, prin urmare poate fi folosit cu
rezultate excelente în orice tip de apă. Conceput special pentru diluarea perfectă în cadrul dozării prin dozatoarele DDS EVOLUTION și DDS 3000.
VALOARE ADĂUGATĂ

Folosit zilnic pentru întreținerea zilnică și pentru tratamentele de șoc. Nu mărește nivelul de acid
izocianuric din apa din piscină. Are un conținut ridicat de clor activ. Datorită prezenței unui agent
dezincrustant, utilizarea produsului Quasar nu necesită echilibrarea apei conform indicelui Langelier.
COD

DESCRIERE

AMBALAJ BUCĂȚI/CUTIE

CANT. PALET

210108070

QUASAR Granular - Înreg.Min.Săn.n.20121

SE 10 KG

360 kg

210108072

QUASAR Granular - Înreg. la Min. Săn. 20121

GA 25 KG

400 kg

210108078

QUASAR Tabl 7 gr - Înreg. la Min. Săn. 20121

GA 10 KG

360 kg

210108082

QUASAR Tabl 7 gr - Înreg. la Min. Săn. 20121

GA 25 KG

400 kg
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