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ETAR-PIPE
ALCALINO NEUTRALIZANTE DE EFLUENTES ÁCIDOS E CATALISADOR
ENZIMÁTICO

Composição: ETAR-PIPE é um alcalino forte, altamente concentrado, constituído por agentes
hidróxidos, dispersantes e emulsionantes.
Características:
Aspecto: Líquido, transparente.
Cor: Incolor
Aroma: Característico
pH (solução a 10 %) : 13,0 - 14,0
% Matéria Activa: 30,0 – 32,0
Propriedades: ETAR-PIPE não é inflamável. Mistura-se facilmente na água em todas as
proporções. Actua como neutralizante de compostos ácidos que se encontram presentes nas
águas das “etars”, corrigindo o seu pH para valores neutros ou alcalinos. Actua também como
desengordurante e desincrustante de compostos minerais presentes nas caixas de gordura.
Campo de aplicação: ETAR-PIPE aplica-se para efectuar a correcção do pH em “etars”,
lagoas de industrias de lacticínios e agro-alimentares, industrias vinícolas, etc, potencializando
a obtenção de condições excelentes para assegurar uma melhor funcionalidade das bactérias
e consequentemente a biodegradabilidade das estações de tratamento de resíduos. Pode
ainda ser utilizado para correcção de pH em derrames de compostos ácidos.
Modo de emprego: ETAR-PIPE pode ser aplicado automaticamente por bomba doseadora
com sonda de pH, bomba com temporizador ou manualmente através de um balde.
Dependendo da acidez da água do efluente, deve colocar-se uma quantidade de ETAR-PIPE
que permita regular o pH para valores que se situem entre 5,40 e 8,40.
Precauções: Dado que se trata de um produto altamente alcalino, recomenda-se o uso de
luvas e óculos de protecção, aquando do seu manuseamento. Manter afastado das crianças
nas embalagens de origem, devidamente fechadas.
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