Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΛΓΗΣ

NoPhos
NO

P H O S P H AT E S

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Απομακρύνει τα διαλελυμένα
φωσφορικά από το νερό των
κολυμβητικών δεξαμενών

Βελτιώνει την απόδοση
της φίλτρανσης των φίλτρων με
AFM® και των φίλτρων άμμου

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ
Χωρίς άλγη: Αποτρέπει την ανάπτυξη άλγης με φυσικό και βιώσιμο τρόπο
Λιγότερα χημικά: Μειώνει την ανάγκη χλωρίου και εκμηδενίζει την ανάγκη αλγοκτόνων
Ασφαλές νερό: Μειώνει τον σχηματισμό των τοξικών παραπροϊόντων απολύμανσης
Καθαρότερο νερό: Αυξάνει την απόδοση της φίλτρανσης
των φίλτρων με AFM® και των φίλτρων άμμου
Φιλικό προς το περιβάλλον: Διαφυλάσσει την υγεία σας και το περιβάλλον

Προϊόν φιλικό προς το περιβάλλον
και συμβατό με όλα τα συστήματα
επεξεργασίας νερού

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΤΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ

100% ΦΥΣΙΚΟ

Το NoPhos είναι μία βιώσιμη λύση που
μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια
σε δημόσιες και ιδιωτικές κολυμβητικές
δεξαμενές, καθώς και σε συντριβάνια,
φυσικές πισίνες, λίμνες και ενυδρεία.

2

1

Το NoPhos είναι ένα συσσωματικό που
βελτιώνει την απόδοση φίλτρανσης των
φίλτρων με AFM® και των φίλτρων με
άμμο. Μειώνει την κατανάλωση χημικών
και κατ’ επέκταση, τη δημιουργία επιβλαβών παραπροϊόντων απολύμανσης. Είναι
ένα φυσικό και οικολογικό προϊόν, το
οποίο προσφέρει πιο υγιεινές συνθήκες
κολύμβησης, ενώ παράλληλα προστατεύει
το περιβάλλον.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΟΣΟΛΟΓΗΣΗΣ
Προληπτική εφαρμογή

ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ
Πισίνες & Συντριβάνια: 0.0 mg/l

ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟ
ΚΑΙ ΔΙΑΥΓΕΣ ΝΕΡΟ

Φυσικές λίμνες: 0.05 - 0.1 mg/l

Προσθέστε κάθε εβδομάδα 100 ml NoPhos ανά
50 m3 νερού στον τοπικό υπερχειλιστή (skimmer)
ή στη δεξαμενή υπερχείλισης.
Εντατική εφαρμογή

Χρησιμοποιήστε ένα τεστ κιτ για
μέτρηση συγκέντρωσης φωσφορικών. Προσθέστε 10 ml NoPhos
στο νερό για να απομακρύνετε 1 g
φωσφορικών.
Το NoPhos
έχει φορτίο 3+

Τα φωσφορικά
έχουν φορτίο 3-

Για την απομάκρυνση
των φωσφορικών από το νερό

NoPhos | NO PHOSPHATES

Διατίθεται σε δοχεία των 1l,
5l και 20l.
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Το NoPhos είναι ένα υψηλής συγκέντρωσης υγρό προϊόν, το οποίο απομακρύνει
τα φωσφορικά που εισέρχονται στην
κολυμβητική δεξαμενή από την παροχή
νερού, τους λουόμενους και από φερτά
σωματίδια. Τα φωσφορικά αποτελούν
λίπασμα και τροφή για άλγη και βακτήρια. Εάν απομακρυνθούν πλήρως από το
NoPhos, δεν έχουν πλέον την ικανότητα
να αναπτυχθούν.

