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QM-SPH-CW & SPH-ENZ 
Biofilm eltávolító 
 

A QM-SPH-CW és -ENZ olyan termékek, amelyeket 
kifejezetten a wellness-szektor részére fejlesztettek ki,   
gyógyfürdők és pezsgőfürdők biofilm eltávolítására. A QM-
SPH-CW + ENZ-et megelőző intézkedésként javasoljuk 
alkalmazni ezekben a létesítményekben. 

ALKALMAZÁSA: 

A QM-SPH-CW + ENZ -et wellness létesítmények és 
uszodák gyógymedencéihez és pezsgőmedencéihez használható. 
Hígitás: QM-SPH-CW:  0,25 %  

QM-SPH-ENZ:  0,05 % 
1. Engedje le a kádból/medencéből a vizet. 
2. Öblítse ki a kádat/medencét, hogy a maradék brómot vagy klórt eltávolítsa. 
3. Töltse fel a kádat/medencét csapvízzel. 
4. Vizsgálja meg a víz pH értékét (7 -- 8 között legyen). 
5. Fűtse fel a vizet 45°C-ra. 
6. Adja hozzá QM-SPH-CW-t és -ENZ-et. 
7. Keringtesse a vizet 60 percig, hogy a szerek megfelelően elkeveredjenek a 

vízben. 
8. Engedje le újra a vizet. 
9. Öblítse ki a kádat/medencét és a csöveket. 
10. A kád készen áll a fertőtlenítésre, adagoljon fertőtlenítőszert. 

ELŐNYÖK:  
  Megnövelt tisztítási teljesítmény 
  Mély és alapos tisztítás az enzimatikus hatás miatt 
  Nem agresszív a felhasználók és a berendezések számára 
  Megakadályozza a csövek eldugulását 
  Nem káros a környezetre 

 
TULAJDONSÁGOK: 

  

 QM-SPH-CW  QM-SPH- ENZ 

Állaga:  színtelen folyadék  barna folyadék 

Aktív összetevők 
nem --ionos felületaktív 
anyagok, foszfonát 

enzimek 

pH 1%  9,5 +/- 0,05  9,0 +/- 0,05 

Sűrűség  1,11 +/- 0,05  1,1 +/- 0,05 

Oldhatóság  vízben teljes mértékben oldódik 
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QM-SPH-CW & SPH-ENZ - folytatás 

 

KISZERELÉS: 
QM-SPH-CW: 4 x 5,5 kg kanna/doboz 
  24 doboz/paletta 
 
QM-SPH- ENZ: 1 x 1 literes palack 
 

TÁROLÁS:  
Tárolja zárt, eredeti csomagolásban, +4°C - +25°C között. 
Tárolja száraz, fagymentes helyen.  
 

VIGYÁZAT: 
A terméket kizárólag professzionális használatra fejlesztették ki. 
Javasoljuk, hogy a terméket a fent meghatározott alkalmazásokhoz használja. 
A termékkel kapcsolatos további információkért olvassa el a biztonsági adatlapot. 
GYERMEKEKTŐL TÁVOL TARTANDÓ! 
 

SZAVATOSSÁG: 
Bontatlan csomagolásban 1 év, felbontás után 6 hónap. 
 


