
Płynny zmiękczający wodę komponent
o kwaśnym pH, do stosowania w
procesie termicznego przygotowania do
ponownego użycia kaczek, basenów, itp.

thermosept® SKS
płyn

Zalety
zapobiega powstawaniu osadów i usuwa te już powstałe,

po wyschnięciu nie pozostawia plam,

nie pieni się,

bardzo dobra kompatybilność materiałowa ze stalą szlachetną,
aluminium i tworzywami sztucznymi,
dobre właściwości myjące,

Obszary zastosowania
Preparat thermosept® SKS stosowany jest do termicznego
przygotowywania do ponownego użycia kaczek, basenów itp.

Własciwości produktu
thermosept® SKS jest płynnym preparatem zmiękczającym
i płuczącym (w postaci koncentratu) na bazie kwasów
organicznych, nie zawiera środków powierzchniowo
czynnych.
Możliwość używania do aluminium, tworzyw sztucznych, stali
szlachetnej oraz misek ze stali nierdzewnej.

Wskazówki dotyczące stosowania
Stężenie użytkowe: 0,01 % na każdy 1° dH co odpowiada
0,1-0,3 % tzn. 1-3 g/l.
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Dystrybutor Wytwórca
Schulke Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa, Polska
Telefon +48 22 11 60 700
Telefax +48 22 11 60 701
www.schulke.pl
schulke.polska@schuelke.com

Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Niemcy
Telefon +49 40 - 52100 - 0
+49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com

Schulke & Mayr GmbH posiada pozwolenie na wytwarzanie
produktów leczniczych zgodnie z §13 ustawy o produktach
leczniczych oraz posiada certyfikat GMP.

Przedsiębiorstwo należące do
grupy Air Liquide

Dane produktu
thermosept® SKS zawiera: stabilizatory twardości, kwasy
organiczne, inhibitory korozji.

Dane chemiczno-fizyczne

Forma ciecz

Gęstość ok.   1,08 g/cm3 /   20 °C

Kolor bezbarwny

pH ok.   1,3 /   20 °C /   koncentrat

Tarcie, dynamiczne Nie oznaczono.

Temperatura zapłonu > 100 °C

Wskazówki szczególne
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać
w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej. Nie
stosować po upływie terminu ważności.
Termin ważności: 3 lata
Opakowania: kanistry o wymiarach: 219x244x143 mm
(145806) lub 247x195x149 mm (145803)

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł Forma dostawy Art.-Nr.

THERMOSEPT SKS płyn 5kg KA 1/Kanister 145803

Thermosept SKS płyn 5 kg KA 1/Kanister 145806

Informacje dotyczące ochrony środowiska
Firma Schülke & Mayr GmbH produkuje preparaty z
wykorzystaniem metod ekonomicznych, zaawansowanych
technologicznie i przyjaznych dla środowiska przy zachowaniu
najwyższych standardów jakości.


