
www.fernox.com

H FERNOX ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ: Fernox Sterox Kit, Fernox LP Sterox,Fernox Ταινίες LP Sterox Test .

ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΕΤΕ ΕΝΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΡΟΥ

Πότε είναι απαραίτητη  η απολύμανση ;

 Τί πρέπει να γίνει;

-  Κατά την διάρκεια της ετήσιας προληπτικής συντήρησης 
-  Σε νέες  εγκαταστάσεις
-  Μετά από  μεγάλες επεκτάσεις ή διαφοροποιήσεις του  συστήματος
-  Όταν  κάνετε εγκατάσταση υπόγειας σωλήνωσης, εκτός από  τοπικές            
   επισκευές οι οποίες προϋποθέτουν πρωθύστερη απολύμανση των                
   εξαρτημάτων.
-  Όταν  υπάρχει υποψία ότι μπορεί να υπάρχει μόλυνση: πχ. ρύπανση από     
   λύματα,  ή αν τα συστήματα είχαν  επιθεωρηθεί ή  επισκευαστεί.
-  Όταν  ένα σύστημα δεν  ήταν σε κανονική  χρήση  ή ούτε  έχει καθαριστεί
   για πολύ  καιρό.

Η Fernox προσφέρει δύο 
επιλογές για απολύμανση: 
τυπική χλωρίωση 
χρησιμοποιώντας Fernox 
Sterox ή μια επεξεργασία με 
υπεροξείδιο του υδρογόνου 
με ενώσεις αργύρου, Fernox 
LP Sterox.

 

 γαλόνια) νερού.

  

Fernox Sterox Kit
 Το   Kιτ Fernox Sterox περιέχει 
15 

έχει ξεπλυθεί 
επαρκώς.(τουλάχιστον δύο 
πλήρεις αλλαγές νερού) μετά 
την θεραπεία.   

Όταν χρησιμοποιείτε Fernox

Αυτό το προϊόν αντιμετωπίζει 
ένα ευρύ φάσμα βιοκτόνου 
δράσης 
συμπεριλαμβανομένων όλων
 των βακτηρίων και 
υδατοφερόμενων ιών . Είναι 
ιδιαίτερα πολύτιμο 
στη σύγχρονη υγιεινή 
διαχείριση του συστήματος 
νερού, όπου πιο συμβατικές 
θεραπείες, όπως η 
χλωρίωση, είναι ακατάλληλες.

Fernox LP Sterox
Το Fernox LP Sterox 
παρέχεται σε φιάλες του ενός

 λίτρου. Αυτό θα επεξεργαστεί 300
 λίτρα νερού συστήματος. Μετά τη 
θεραπεία, δεν είναι επιτακτικό το 
ξέπλυμα του Fernox LP Sterox 
από την παροχή νερού, 
δεδομένου ότι αποσυντίθεται 
φυσικά σε νερό και οξυγόνο.  
Το νερό πρέπει να τρέξει από 
κάθε παροχή και να ελεγχθεί με 
μια Τανία Fernox LP Sterox Test 
 μέχρι η  συγκέντρωση στο νερό να
 είναι λιγότερη από 200ppm. 

 ταμπλέτες 
διχλοροϊζοκυανουράτη νατρίου  
(η κάθε μία περιέχει 12.5 γραμ. 
ελεύθερο χλώριο), ένα κιτ ικανό 
να πραγματοποιήσει 
50 δοκιμές και πλήρεις οδηγίες 
χρήσης. Με ένα κιτ μπορούν να 
απολυμανθούν, 1675 λίτρα (375

 Sterox για χλωρίωση είνα ι      
 σημαντικό να εξασφαλίζετε
 ότι όλο το χλωριωμένο 
 νερό 

mariat
Typewritten text
Η απολύμανση είναι μια διαδικασία η οποία  καταστρέφει ή απενεργοποιεί οριστικά  μικροοργανισμούς, μειώνοντας την ποσότητά τους  στα επίπεδα ασφαλείας. Ο σκοπός τηςείναι να αφήσει τροφοδοσία καθαρού νερού. Πρέπει  να εκτελείται στις περιπτώσεις που ακολουθούν:


