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Clorious2 Care

Czym jest Clorious2 Care? 
 • przewoźny, gotowy do użycia 

0,6% roztwór dwutlenku chloru   
– 6000 ppm

 • bez generatora, bez produkcji, 
bez okresu aktywacji 

 • wysoko skoncentrowany czysty 
dwutlenek chloru w roztworze 
wodnym (pH ok. 3)

 • okres trwałości 180 dni 
 • łatwy w użyciu, nie wybuchowy 
 • łatwy do dozowania 

(standardowa pompa dozująca)
 • zastrzeżona metoda produkcji 

w celu zwiększenia stabilności, 
bezpieczeństwa i czystości 

 • produkowany poprzez utlenianie, 
bez zakwaszania lub chlorowania

 • produkowany w Polsce 
 • substancja czynna przeciwko: 

wirusom, bakteriom, grzybom     
i innym mikroorganizmom

 • krótki czas ekspozycji, szerokie 
spektrum przeciwdrobno-
ustrojowe

 • niezawodne usuwanie biofilmów
 • skuteczność długoterminowa: 

brak możliwości rozwoju 
odporności bakterii

 • bez alergenów, substancji 
zapachowych, amoniaku, roz-
puszczalników, jonów miedzi       
i srebra

Gdzie można go stosować?
Clorious2 Care ma zastosowanie        
w każdej branży przemysłowej gdzie 
wymagane jest zachowanie czystości 
i stabilności mikrobiologicznej wody 
m.in.:

 • oczyszczanie wody pitnej
 • zwalczanie bakterii
 • zwalczanie zanieczyszczeń 

mikrobiologicznych w wodzie 
technologicznej

 • czyszczenie i dezynfekcja 
membran

 • środek do mycia z obiegiem 
zamkniętym (CIP)

Dawkowanie
W zależności od aplikacji, czasu 
kontaktu i wymaganej efektywności 
sugerowane dawki powinny wynosić 
od 0,15 ppm do 8 ppm ClO2, np. 
Legionella - 1 ppm, Escherichia coli - 
0,25 ppm, Pseudomonas aeruginosa 
-  1 ppm.
Glony - Clorious2 Care jest 2-10 razy 
bardziej skuteczny niż Cl2 dla dawek 
0,3-1,0 mg/l, w utlenianiu wstępnym 
niszczy takie gatunki jak Scenedesmus, 
Monoraphidium minutum, Chlorella 
minutissima, Chlamydomonas sp., 
Euglena gracilis. 
Dla aplikacji niestandardowych 
wyższe dawki są możliwe. Konieczna 
jest wcześniejsza konsultacja z tech-
nologiem Brenntag Polska.

Użytkowanie
Clorious2 Care powinien być stosowany 
przez profesjonalne firmy serwisowe, 
firmy inżynieryjne, oraz przez osoby, 
które zostały przeszkolone w zakresie 
jego działania.
 
Opakowania i montaż instalacji
Clorious2 Care jest oferowany w 
opakowaniach o pojemności 25 kg 
i 200 kg. Są to beczki posiadające 
układ przyłączeniowy pozwalający 
na podłączenie pompy dozującej do 
beczki bez konieczności otwierania 
opakowania. Każda beczka posiada 
szybkozłącze z lancą sięgającą do dna, 
które przy pomocy CDS Connectora 
podłącza się do pompy. 
CDS Connector jest dostarczany 
odpłatnie. 

Dozowanie
Ze względów bezpieczeństwa nie ma 
możliwości rozcieńczana Clorious2 
Care w otwartych naczyniach, ręcznego 
dozowania i przelewania do mniejszych 
opakowań.  
Dozowanie do wody wykorzystywanej 
do zmywania powierzchni powinno 
być wykonywane przy pomocy pompy 
z membraną PVC odporną na stężony 
Clorious2 Care lub inżektorowo                
z zagwarantowaniem zalecanych dawek. 
Podczas mycia należy zapewnić 
wentylację. 
 
Bezpieczeństwo
W celu zapewnienia bezpieczeństwa 
wszystkich osób mających kontakt 
z Clorious2 Care należy zachować 
podstawowe środki ochrony osobistej:

 • maska z filtrami dedykowanymi do 
ochrony przed dwutlenkiem chloru

 • rękawiczki
 • okulary
 • ubranie robocze BHP 

Kontakt z Clorious2 Care powinny 
mieć osoby przeszkolone pod kątem 
zagrożeń i BHP.

Clorious2 Care w zalecanych 
stężeniach nie powoduje korozji    
oraz po użyciu nie pozostawia 
toksycznych produktów ubocznych.  
Woda z Clorious2 Care może być 
stosowana do mycia powierzchni 
mających kontakt z produktami 
spożywczymi. 

Produkt posiada dokument rejestracji 
biobójczej 6527/16 oraz Atest 
Higieniczny BKW/0832/01/2018.


