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EVERBLUE 200 
Prostředek proti tvorbě úsad na membráně reverzní osmózy (Antiscalant) 

 
MODELLO - Model EVERBLUE 200 
TIPO - Typ Antincrostante per membrane ad osmosi inversa 

 
Prostředek proti tvorbě úsad na membráně reverzní osmózy 

 

APPLICAZIONE 
Aplikace 

Protezione degli impianti ad osmosi inversa contro le incrostazioni e i depositi di ferro. 
 

Ochrana zařízení reverzní osmózy proti usazování železa a vodního kamene. 
 

VANTAGGI 
Výhody 

L’EVERBLUE 200, è un prodotto destinato a prevenire l’inquinamento degli impianti 
ad osmosi inversa e di microfiltrazione alimentati con acqua grezza 
- Estremamente efficace sulle diverse tipologie di acqua. 
- Minimizza gli sporcamenti e riduce quindi la frequenza degli interventi di 

pulizia delle membrane. 
- Sostituisce totalmente o parzialmente l’acidificazione. 
- Compatibile con tutti i tipi di membrane. 
- Presentazione liquida che ne semplifica la messa in opera 

 
Everblue 200 je výrobkem pro zabránění znečištění zařízení reverzní osmózy a 
mikrofiltrace při použití surové vody. 
- Extrémně účinný na různé druhy vody. 
- Omezuje usazování a proto je i následně potřeba nižší frekvence čištění 

membrán. 
- Nahrazuje zcela nebo částečně potřebu okyselení. 
- Použitelné pro všechny druhy membrán. 
- Jedná se o kapalinu a proto je použití jednodušší. 

 

IMPIEGO - Použití Modalità: iniezione per mezzo di una pompa dosatrice del prodotto puro 
(direttamente dal suo imballo) o diluito. 

Dosaggio: in funzione della concentrazione dei sali, del ferro e della silice indicativamente 
potrà variare da 2 a 10 ppm di acqua di alimento. 

 
 

Pokyny k použití: vstříknutí čistého výrobku přímo z obalu, nebo po jeho naředění, 
dávkovacím čerpadlem. 

Dávkování: podle solných úsad a koncentrace železa a křemíku, indikativní dávkování je 
mezi 2 a 10 ppm do přívodu vody. 



 

EVERBLUE 200 Překlad do CZ – 04.2018 Str. 2 ze 2 

 

 

 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE 
Charakteristiky 

Formulazione: fosfonati speciali 

Aspetto: liquido giallo chiaro 

pH sol 1%: 7,8 ± 0,5 g/ml Densità a 

20°C: 1,30 ± 0,02 g/ml Solubilità in 

acqua: completa 
 
 

Složení: speciální fosfonáty 

Vzhled: světle žlutá kapalina 

pH 1% roztoku : 7,8 ± 0,5 

Hustota při 20°C: 1,30 ± 0,02 g/ml 

Rozpustnost ve vodě: úplná 
 

NORME DI UTILIZZO E 
CONFEZIONAMENTO 
Předpisy pro 
používání a balení 

Manipolazione: si rimanda alla scheda di sicurezza. Adottare le principali precauzioni 
d’uso legate alla manipolazione dei prodotti chimici. 

Imballo standard in kg: taniche da 25, fusti da 250, cisterne da 1200 

Conservazione: negli imballi originali ben chiusi, in un locale fresco al riparo dal freddo 
intenso e dal calore eccessivo. Durata massima di stoccaggio raccomandata 12 mesi. 

 
Zacházení: viz bezpečnostní list. Aplikujte základní preventivní bezpečnostní opatření pro 
zacházení s  chemickými výrobky. 
Standardní balení: 25 kg kanystry, 250 kg sudy, 1 200 kg zásobníky. 
Skladování: uchovávejte v původním obalu, v dobře větrané místnosti, mimo zdroje 
nadměrného chladu nebo tepla. Doporučená max. doba skladování je 12 měsíců. 

 
 

Le informazioni contenute si basano sulle nostre attuali conoscenze e non 
devono essere considerate a garanzia di specifiche tecniche. 

 
Informace obsažené v tomto dokumentu vychází z našich stávajících 
znalostí a nesmí být považovány za záruku na jakékoli specifické 
vlastnosti.  
 
 
 
 
 
 

Výrobce: EVERBLUE SRL   - Itálie. 
Via caduti del Lavoro, 15 

43043 Borgo Val di Taro (Parma) Italy 
Tel. +39 0525 920108     Fax +39 0525 90177 

email info@everblue.it    
 

 
Dodává: WATERFILTER s.r.o. 

Za Zastávkou 373, 109 00 Praha 10, Česka republika 
Tel: +420 222 711 602, Mobil: +420 775 332 988 

www.waterfilter.cz , e-mail: info@waterfilter.cz  
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