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Previne Cólera
,
bem como diar
reias
por contamina
ção
da água

TÁVEL!

DESINFECTANTE DE ÁGUA PO

SEM CLORO E SEM ODOR!
Não ingerir
directamente
o produto!
Aplique ECO10 de acordo
com as instruções de
utilização.

ELIMINA todos
os microorgan
ismos
transmissíveis
pela água!

ECO10 é um sistema único e avançado que gera uma solução pura de dióxido de cloro de
0,3% (3000 ppm), que é aplicada como desinfectante de água potável. O ECO10 numa
solução de 0,3% não é explosivo nem corrosivo, assegurando assim um sistema optimizado
de geração de dióxido de cloro, em que as suas moléculas têm a capacidade de oxidação e de
desinfecção da água, usando um equipamento doseador simples e padronizado. A longa vida
útil de 90 dias da solução de ECO10 a 0,3% assegura o controle bacteriológico.
ECO10 é fornecido numa embalagem transportável e não explosiva que reage numa solução
quase pura de dióxido de cloro com uma concentração de 0,3%.
ECO10 em solução de 0,3% não contém cloro livre. A substância biocida activa é a molécula
de dióxido de cloro (ClO2), que é pelo menos 10 vezes mais poderosa do que o cloro e
desinfectantes do tipo cloro.

1 litro de eco10 desinfecta 10.000
litros de água potável a 0,3 ppm.
ECO10 em solução de 0,3% mata todos os microorganismos transmissíveis pela água
(incluindo bactérias, vírus, fungos, germes, biofilme, etc.). É fácil de usar, simples de aplicar e
contribui positivamente para a saúde humana porque o ECO10 desinfecta a água sem
produzir subprodutos perigosos, cuja produção é um dos problemas conhecidos dos desinfectantes tradicionais. O uso de ECO10 não causa carga ao meio ambiente porque os
produtos residuais são inofensivos e desprezáveis.
ECO10 fornece uma desinfecção de água segura, com rendimento e desempenho superiores
e sem as desvantagens das aplicações tradicionais do cloro ou do dióxido de cloro estabilizado. Devido à pureza da solução de ECO10, substâncias adversas à molécula de ClO2 estão
ausentes, assegurando uma capacidade de desinfecção e oxidação vasta e abrangente para o
controle microbiológico e remoção do biofilme.

Pesquisa extensiva
Antes de ECO10 ter sido oferecido ao mercado global, foram conduzidas pesquisas
científicas extensas, combinadas com extensivos testes de aplicação.
A nossa companhia é suportada por numerosos cientistas, engenheiros,
médicos e universidades em muitos países para fornecer aos nossos clientes todos os
dados necessários e apoio relacionados ao produto.

Eco-Amigo
ECO10 é amigo do meio ambiente. O produto é aprovado conforme as leis e regulamentos
mais restritos da maioria dos governos nacionais do mundo. ECO10, adicionalmente, está
em conformidade com o quadro legislativo da UE para biocidas e é certificado conforme o
NSF-60 nos EUA. Muitas outras aprovações de ECO10 foram emitidas ou estão pendentes
de emissão.
Ao fornecer um processo total para a desinfecção da água baseado em ECO10, conseguimos diminuir o uso do cloro e de outros desinfectantes tradicionais de água. Isto contribui
para um ambiente melhor e para o bem-estar geral dos consumidores, fornecendo água
potável mais segura e mais saudável. Ao usar ECO10, menos química é requerida para
conseguir um resultado optimizado de desinfecção!

Um único conceito dirigido a múltiplos desafios na
desinfecção de água !
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ECO10 a 3.000 ppm de CIO2
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Vantagens Microbiológicas e Químicas

residual;
bactérias, vírus, protozoários, fungos e germes);

cloro);

Vantagens económicas

ClO2;
ClO2;

Saúde e vantagens ambientais

compostos orgânicos;

ou cancerígenas.

Mecanismo de aplicação

ClO2 puro;

Diferença entre ECO10, cloro e desinfectantes tipo cloro

como o ácido hipocloroso. Esse é o componente biocida que mata as bactérias. O cloro
livre é libertado pelo cloro (e por desinfectantes tipo cloro) quando adicionado à água.
ECO10 não contém o cloro livre e trabalha a partir da molécula activa do dióxido de cloro.
Embora o cloro possa ser encontrado no nome, o produto não é um desinfectante tipo
cloro. ECO10 não liberta o cloro livre para proporcionar a desinfecção. Quando a solução
a 0,3% de ECO10 é aplicada, a molécula do dióxido de cloro mata toda a cadeia de
bactérias, algas, fungos, esporos, protozoários, germes, metanogénicos, vírus, etc.
ECO10 não gera subprodutos e não necessita de outros produtos químicos para fazer o

cos X. Os componentes que geram a solução de dióxido de cloro ECO10 cumprem
qualidade dos produtos químicos usados para a desinfecção da água potável.

Aplicações de
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Com ECO10, todos os desafios relacionados com a desinfecção da água podem ser combatidas por um único produto, pois o ECO10 combina funções únicas, tais como biocida,
desencrustador, algicida, esporicida, fungicida e inibidor da corrosão.

Desinfecção de
água
potável e águas
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pais
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Hospitais e Ambu
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Desinfecção de
tanques de piscic
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pisos, equipamen
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e instrumentos
pesqueiros

2S, controla e reduz a carga biológica de efluentes, oxidação do fenol
e destruição do cianeto, anti-entupimento de filtros de osmose inversa, pulverização de
carcaças, desinfecção de água gelada, etc.
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