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TEVAN® MULTIVLOK

• Vloeibaar, dus gemakkelijk doseerbaar
• Zowel verdund (max 10 keer) als onverdund toepasbaar
• Gering verbruik, in zwemwater vanaf 0,02 tot 0,2 gram per m3 rondgepompt water
• Vorming van zeer hechte vlokken
• Geen opbouw van een harde laag op het filter bed (en de zgn kanaal-vorming)
• pH-bereik 5 - 9
• Ongevoelig voor de watertemperatuur
• Een lager verbruik van suppletiewater en van chloorbleekloog blijkt zeer goed

mogelijk te zijn

Waterbehandeling

Vloeibaar vlokmiddel

Het product
Vlokmiddel op basis van aluminiumhydroxy-chloride volgens de formule 
AI2(OH)5CI-2-3H2O-. Tevan® Multivlok is vloeibaar dus gemakkelijk doseerbaar. 

Zeer geschikt voor filterinstallaties in zwembaden. Zowel verdund (max. 10 keer) als 
onverdund toepasbaar. Gering verbruik, in zwemwater meestal vanaf 0,02 tot 0,2 
gram per m3 rondgepompt water. 

Vormt zeer hechte vlokken.

Eigenschappen

Dosering & Gebruik
0,02 - 0,2 g/m3

  Tevan® Multivlok dient bij voorkeur continu aan het gecirculeerde zwemwater te worden 
toegevoegd doormiddel van een (membraan)doseerpompje. De dosering moet plaats 
vinden in de leiding waar een goede vermenging met het circulatiewater mogelijk 
is, bij voorkeur circa vijf meter vóór het filter. Dosering voor de circulatiepomp dient 
vermeden te worden omdat deze de vlokvorming kan verstoren. Dosering: 0,02 tot 0,2 
gram per m3 rondgepompt water. 

Tevan® Multivlok kan ook vooraf worden verdund. Geadviseerde verdunning: 1deel 
Tevan® Multivlok op 9 delen water. Controleer of de pH lager is dan 5. Indien 
noodzakelijk aanzuren met zoutzuur (i.v.m. voorkoming van uitvlokking in vat). 

Onze adviseurs kunnen u volledig inlichten omtrent de dosering en de beste methode. 
Ook voor uw situatie kan een berekening gemaakt worden van een advies dosering 
samen met een advies instelling voor de vlok middel doseerpompjes.

Artikelnummers & verpakkingseenheden
5163014 Tevan® Multivlok 24 kg (Can)

Waterbehandeling
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Opslag & Transport

CLAUSULE
Als men zich nauwkeurig houdt aan de gebruiksaanwijzing zal men steeds tot uitstekende resultaten komen.
Aan gezien het product echter buiten onze controle in voorraad is en verwerkt wordt, wijzen wij elke aansprakelijkheid 
af met betrekking tot de eventuele gevolgen die kunnen ontstaan door het gebruik.
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Tevan® Multivlok

Advies
Elke situatie is uniek en heeft bepalende factoren voor de toe te passen producten. Onze productspecialisten 
adviseren u graag om de beste resultaten voor uw toepassing te garanderen. Neem bij twijfel of een specifieke 
uitdaging altijd contact met ons, we zijn u graag van dienst.

Doseren = besparen
Door gebruik te maken van een Tevan® multimix doseerunit heeft u altijd de juiste 
gebruiksklare oplossing. De doseerunit wordt afgesteld op uw specifieke situatie. 
U gaat besparen op productgebruik, overdoseren is verleden tijd. Ook geschikt voor  
1:1 dosering.

Uw doseerunit wordt gepersonaliseerd naar de producten welke u 
gebruikt, ook kan de doseerunit van uw eigen logo worden voorzien.

Gerelateerde producten
Tevan® Multivlok is een vloeibaar vlokmiddel uit de Tevan® productlijn 
waterbehandeling. Voor elke toepassing zijn oplossingen met specifieke 
eigenschappen tegen de mate van vervuiling, neem hiervoor altijd contact met ons op 
voor advies.

Specificaties
lichte transparante vloeistof

aluminiumhydroxychloride Al2(OH)5Cl-2-3H2O (50% oplossing).

pH (20°C): 3,6
Sg (20°C): 1,35 g/ml

Waterbehandeling

Uiterlijk :

Bevat :

PH waarde :
Soortelijk gewicht :




