Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ

A C T I V E C ATA LY T I C O X I D AT I O N

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Φιλτράρει την ακτινοβολία
UV για την προστασία
του χλωρίου από τον ήλιο

Ενισχύει τη φυσική
απολυμαντική
ενέργεια του ήλιου

ACO

®

Αντικαθιστά την ανάγκη
για κυανουρικό οξύ (CYA) ή
σταθεροποιημένο χλώριο

ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Λιγότερα χημικά: Μείωση της κατανάλωσης χλωρίου έως και 40%
Πιο ασφαλές νερό: Μείωση της συγκέντρωσης χλωραμίνης έως και 50%
Πιο καθαρό νερό: Μείωση της θολότητας έως και 40%
Προστασία του περιβάλλοντος:
Όχι κορεσμένο νερό - Όχι περιττή υπερδοσολόγηση χλωρίου
Σε πισίνες με χλωριωτές άλατος:
Αύξηση της διάρκειας ζωής της κυψέλης παραγωγής χλωρίου

Διαθέτει πιστοποίηση NSF 50
για χρήση σε κολυμβητικές δεξαμενές.
Δεν δημιουργεί επιβλαβή παραπροϊόντα απολύμανσης.
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Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΧΛΩΡΙΟΥ
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΡΟΪΟΝ,
ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Συμβατό με όλους τους τύπους επεξεργασίας νερού. Φυσικό, μη επικίνδυνο
προϊόν.
ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗ: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ACO®
Το ACO® διασπά τα μόρια νερού
.
σε ρίζες υδροξυλίου (OH )

ACO®

Το ACO® ενισχύει τη φυσική απολυμαντική
ενέργεια του ήλιου. Οι ισχυρές ελεύθερες
.
ρίζες (OH ) που σχηματίζονται με το ACO®,
οξειδώνουν ρύπους όπως ουρία και χλωραμίνες, χωρίς να δημιουργούν τοξικά παραπροϊόντα απολύμανσης. Η συγκέντρωση
χλωραμινών μειώνεται έως και 50%, προσφέροντάς σας καθαρότερο και ασφαλέστερο
νερό. Η θολότητα μειώνεται έως και 40% για
διαυγέστερο, κρυστάλλινο νερό.
ΠΡΟΪΟΝ ΕΥΚΟΛΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εβδομαδιαία δοσολογία 1 λίτρο / 100 m3.
Η πρώτη εφαρμογή να είναι πάντα σε διπλάσια ποσότητα (2 λίτρα / 100m3). Ανακινήστε
καλά πριν από τη χρήση. Χορηγήστε το απ’
ευθείας στην πισίνα. Διαθέσιμο σε δοχεία
5 kg και 22 kg (20 λίτρα).
Σχηματίζοντας αβλαβές νερό (H2O)
και διοξείδιο του άνθρακα (CO2)

CO2
N2

Υψηλή ένταση ενέργειας

ACO

®

|

Μόριο νερού

ACTIVE CATALYTIC OXIDATION

Οι ρίζες υδροξυλίου οξειδώνουν
οργανικές ουσίες και τοξικούς ρυπαντές
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Το ACO® φιλτράρει την ακτινοβολία
UV, προστατεύοντας το χλώριο από τη
φωτόλυση (αποσύνθεση από τον ήλιο). Ο
χρόνος ημιζωής του χλωρίου αυξάνεται
πάνω από 300%. Σε αντίθεση με τους
παραδοσιακούς σταθεροποιητές χλωρίου
όπως το κυανουρικό οξύ, το ACO® δεν
μειώνει την ικανότητα οξείδωσης του
χλωρίου και επομένως αποφεύγονται όλα
τα προβλήματα του κορεσμένου νερού
όπως η υπερδοσολόγηση χλωρίου.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ!

WWW.DRYDENAQUA.COM

