
 

 

Instrukcja ta, będzie dla Państwa bardzo pomocna. Nie może służyć jednak jako nasze zobowiązanie, gdyż 

sposób użycia leży poza obszarem naszego wpływu 
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FLOCKFIX Płynny 

wodny roztwór chlorku wodorotlenku glinu 

Art. Nr 0901 

Atest PZH HK/W/0454/01/2016 

 

Płynny środek do usuwania mętności wody z szerokim spektrum wartości pH. 

* FLOCKFIX w płynie służy do usuwania zmętnień w wodzie i 

instalacjach uzdatniania wody w basenach kąpielowych, 

* zakres koagulacji od pH 4,5 do 9,5, optymalnie od 6,5 do 8,0, 

* można stosować bezpośrednio lub rozcieńczać wodą aż do 1:10, 

* tworzy bardzo szybko duże płatki z zanieczyszczeń wody, 

* FLOCKFIX w płynie jest alternatywą dla FLOCKFIXU 

wysokoskoncentrowanego. 

 

 

Stosowanie: 

 

FLOCKFIX w płynie podaje się za pomocą pompy dozującej z opakowania dostawczego 

bezpośrednio do wody surowej, przy czym dysza dozująca musi być tak zabudowana, aby 

miejsce wtrysku znajdowało się w środku instalacji rurowej, aby osiągnąć gwarantowane 

wymieszanie. Miejsce wtrysku powinno znajdować się możliwie tuż przed pompą 

obiegową lub tuż za nią, aby wykorzystać drogę i czas reakcji. Ilość dozowana zależy od 

obciążenia zbiornika i czasu obiegu. To znaczy, że krótki czas obiegu i małe obciążenie 

osobami kąpiącymi się wymagają małego dozowania, a długi czas obiegu i duże obciążenie 

kąpiącymi większego dozowania. Ilość zużywanego środka, w odniesieniu do koncentracji 

dostawczej, wynoszą 0,5 do 1,3 a w szczytowych obciążeniach również 2g na 1m
3
 wody. 

 

Wskazówki: 

 

Jeśli FLOCKFIX w płynie ma być rozcieńczony, aby dopasować ilości dozowane do 

starszych pomp, nie należy przekraczać stosunku 1:15, gdyż w wodach z wysoką 

zawartością węglanów możliwa jest krystalizacja. Tak rozcieńczony środek należy jak 

najszybciej zużyć. Przy użyciu wody zmiękczonej można rozcieńczyć w stosunku 1:50. 

FLOCKFIXU nie można składować na mrozie! 

Wskazówki bezpieczeństwa: 

Proszę stosować się do zaleceń na etykiecie. Nigdy nie mieszać produktu z innymi 

chemikaliami. 
 

 

 

Przed użyciem preparatu zapoznaj się z informacjami znajdującymi się na etykiecie! 
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