Productnaam:

Bewacid B 730
UN 3265, bijtende, zure, organische vloeistof n.e.g. (biocide), 8, II, (E)

Biocide
Ter bestrijding van bacteriën, schimmels en algen in koelwatersystemen alsmede
proceswatersystemen in de papier- en kartonindustrie.

Productbeschrijving:
Bewacid B 730 is een snelwerkende biocide op basis van een mengsel van isothiazolinen voor toepassing in
koelwatersystemen alsmede proceswatersystemen in de papier- en kartonindustrie.
 Zeer actief op bacteriën, schimmels en gisten.
 Effectief bij zeer lage concentraties.
 Het product schuimt niet , is gemakkelijk afspoelbaar en is biologisch afbreekbaar.
 Het product is hoog geconcentreerd en geeft goede resultaten bij een lage concentratie.
 Vloeibare vorm dus eenvoudig te doseren.
 Effectief in een breed pH gebied (6 - 9)
 Grondstoffen volgens FDA-reglementatie (21CFR 176-300, 21CFR 176.170 & 21CFR 176.180).
 Toelatingsnummer 14932 N

Toepassing:
Dosering:
Het product kan rechtstreeks uit het vat m.b.v. een doseerpomp verdund of onverdund gedoseerd worden.
Doseerhoeveelheid:
3
Schoksgewijze dosering in een concentratie van 50-250 ml/m systeeminhoud.
Materialen:
Voor de dosering van het pure product zijn geschikt: RVS, PP, PE en PVC. Pakkingen van EPDM.
Controle:
- Visuele inspectie.
- Totaal kiemgetal.
- Warmte-overdracht.

Opslag en handeling:
Verpakking:
Cans
Vaten
Multiboxen

:
25 kg
: 200 kg
: 1.000 kg

Veiligheidsvoorschriften:
Zie de veiligheidsbladen SDS. Het dragen van handschoenen en een veiligheidsbril is noodzakelijk. Bij een
ongeval direct met voldoende water afspoelen. Niet inslikken.
Opslag:
Vorstvrij bewaren in een koele ruimte in gesloten verpakking.

Fysische en chemische eigenschappen:
Samenstelling
Uiterlijk
Soortelijke massa bij 20 °C
pH
Oplosbaarheid in water

: mengsel van isothiazolinen
: kleurloos tot lichtgele vloeistof
3
: 1,015 – 1,035 kg/dm
: 3,0 tot 4,0
: totaal
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