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TEVAN RAPID TWB (+ FCM )

Het product
Speciaal sterk zuur reinigingsmiddel voor het verwijderen van kalk-, ijzer-, en 
mangaanafzettingen.

Eigenschappen
Verwijdert snel en doelmatig ijzer- en mangaanaanslag.
Geen schuimvorming.

Speciaal sterk zuur reinigingsmiddel voor het 
regenereren van waterbronnen.

Gebruiksaanwijzing
Tevan RAPID TWB (+FCM) wordt geleverd in cans van 22 kilo, waarbij 400 gram FCM-
1 poeder of 680 gram FCM-2 poeder behoort. Tevan RAPID TWB + FCM worden in 
de can of een vat gemengd waarna de vloeistof direct voor gebruik gereed is. Tevan 
RAPID TWB + FCM wordt gedoseerd in een verhouding van 10%, te berekenen over 
het volume van de te regenereren filterbuis. De inwerktijd kan variëren van 24 tot 
48 uur, naar gelang de vervuiling. Om een optimaal resultaat te bereiken, ook in de 
omstorting, adviseren wij het gebruik van een perskolom. Na afloop van de inwerktijd 
dient het product met vervuiling meter voor meter te worden weggepompt, zodat de 
oorspronkelijke pH-waarde van het bronwater weer wordt bereikt.

Toepassing
Voor het regenereren van waterbronnen. Filterbed, leidingen, filters, etc. kunnen snel, 
gemakkelijk en veilig gereinigd worden.
FCM-1 poeder of FCM-2 poeder kan als additief toegevoegd worden voor een extra 
goede verwijdering van ijzer (Fe) en mangaan (Mn).

Specifi catie
Uiterlijk:  Tevan RAPID TWB: blanco, heldere vloeistof.
   FCM-1: wit poeder
   FCM-2: wit poeder
Bevat:  chemisch zuiver organische en anorganische zuren, inhibitoren, 
   oppervlakte actievestoffen, anti-schuim. 
   12,4gew. % fosforzuur c.z.
pH (20°C): 0,6 (10% oplossing)
Sg (20°C): 1,14 g/ml.

Veiligheid
Bij het gebruik van dit product gelden de volgende wettelijke voorschriften 
met betrekking tot de veiligheid en gezondheid:
Niet vermengen met chloor! Bevat zoutzuur en fosforzuur.

Opslag & Transport
Vorstvrij bewaren.

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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